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Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às catorze horas e dois minutos, reuniram-se no 4 

Plenário Dejalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, sob a 5 

Presidência do Vereador Gelson Antunes e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires– MDB, João 6 

Francisco Moraes Cardoso – PT, Rogério Goetz Munhoz– PSB, Juliano Soares – PT, Daiane dos Reis 7 

Gonçalves – PDT e Delmar Nunes – PDT. Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente 8 

Gelson Antunes: Boa tarde senhores, havendo quórum regimental, vamos dar inicio a sessão Plenária. 9 

Versículo bíblico. Leitura das Correspondências. ATAS PARA VOTAÇÃO: Ata 010 – Sessão 10 

Ordinária de 17.04.2018 , Ata 011 – Sessão Ordinária de 24.04.2018 Estão em discussão, não tendo 11 

ninguém para discutir eu coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 12 

aprovado por todos os Vereadores. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação: 196 Vidal Amaral – 13 

MDB -Que a secretaria competente, crie um projeto de plantio de árvores  em nosso município 14 

Indicação: 197 Vidal Amaral –MDB -Que através da secretaria de saúde promova um projeto, ""Oficina 15 

do curso de gestantes"". Indicação: 198 Juliano Soares – PT- Construção da rede de esgoto da rua 16 

Antenor Martim Mercante no Parque Eldorado. Indicação: 199 Francisco Alexandre Morfan – MDB-17 

.Que seja providenciado a pavimentação ecológica da avenida Getúlio Vargas Bairro Vila da Paz. 18 

Indicação: 200 Francisco Alexandre Morfan – MDB-.Que seja construído um toldo no portão da 19 

escola Getúlio Vargas bairro Centro Novo. Indicação: 201 Delmar Nunes-PDT- Que seja construída 20 

uma PRAÇA na área pública localizada em frente ao campo de Futebol Eldorado, no bairro Parque 21 

Eldorado. Indicação: 202 Delmar Nunes-PDT-  Que o Executivo Municipal, por intermédio das 22 

secretarias competentes, providenciem a limpeza e desobstrução dos canais de passagem de água do 23 

bairro Picada. Indicação: 203 Gelson Antunes – PDT- Solicito a Secretaria competente a manutenção, 24 

revitalização e instalação de uma praça de lazer do campo no Bairro Progresso. Indicação: 204 Rogerio 25 

Munhoz- PSB- Venho, através desta, reiterar, à Secretaria competente, a indicação apresentada com 26 

referência a colocação de faixa de travessia de pedestres, elevada, na Rua Viamão no Bairro Sans Souci. 27 

Indicação: 205 Fabiano Pires – MDB-  Dispõe sobre o pagamento de multa aos atos de crueldade 28 

praticados contra animais e dá outras providências. Indicação: 206 Fabiano Pires – MDB - Dispõe sobre 29 

a finalização e entrega da ete (estação de tratamento de esgoto) para corsan de eldorado do sul e dá outras 30 

providências. Indicação: 207  Juliano Soares – PT - Substituição e reparo na iluminação publica no 31 

Assentamento Belo Monte. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO COM 32 

ENTRADA - Projeto de Lei do Executivo 84- “Autoriza o Poder Executivo a Firmar Termo de Parceria 33 

com a associação cultural Eldoradense de treinamento em ginástica rítmica – acetegr, e dá outras 34 

providências" Projeto de Lei do Executivo 85 - “Autoriza o Poder Executivo a Firmar Termo de Parceria 35 

com a Associação Eldoradense de canto coral – AECC, e dá outras providências. A palavra esta com o 36 

Presidente Gelson Antunes: Os projetos n°84 e n°85 baixam as comissões. A palavra esta com a 37 

Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente, solicito que estes projetos entre em regime de urgência o 38 

n°84 e n°85. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Coloco o pedido da Vereadora Daiane 39 

em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que concordam 40 

permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores. Quando são catorze horas e vinte e um 41 

minutos eu suspendo a sessão para reunião das comissões permanentes. Quando catorze horas e vinte e 42 
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seis minutos dou por reaberta a sessão.   PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 1 

PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de 2 

Lei 79: "Autoriza a cessão de uso de 01 (uma) unidade habitacional para família em vulnerabilidade 3 

social." A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico 4 

favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta 5 

em discussão, A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Esse projeto é a cedência de uma 6 

daquelas casa que foram construídas lá no Centro Novo, né, aqui recebi a documentação toda da (…), só 7 

no projeto de lei eu não encontrei endereço, mas tudo bem, é, não foram disseminado o endereço, né e nós 8 

apresentamos a emenda, senhor Presidente, por que fica expressamente proibido modificações no imóvel 9 

bem como a construção de novas edificações no terreno referido do imóvel, né, pelo motivo, né, pra que 10 

não se construa novas casinhas dentro do terreno, né, que é pra que o beneficiado possa, somente o 11 

beneficiado possa usufruir, né, por que possa dar qualquer problema que tenha que ser retirado, alguma 12 

outra situação, é, não tenha outros anexos ali pra, né, pra criar um problema pro executivo, né, e também 13 

evitando a desvalorização do imóvel, né, por que se começa a fazer puxadinho pra cá, puxadinho pra lá, 14 

termina desvalorizando e desqualificando o imóvel do qual está sendo cedido e pela lei aqui também, 15 

após dez anos de efetivo uso pela pessoa que vai receber, pela lei aqui, ela receberá esse imóvel, né, com 16 

a escritura no nome dela, dai sim ela pode usufruir do jeito que ela bem, né, que ela acha melhor, né, 17 

então por isso propomos essa emenda e foi aprovado ai por todos os Vereadores, e acho que alguns 18 

Vereadores, acho que todos assinaram juntos, né, com, isso, a maioria dos Vereadores assinaram juntos 19 

essa emenda pra que a gente possa, acho que melhorar na verdade esse projeto, né, somos favoráveis, 20 

senhor Presidente A palavra esta com o Vereador Fabiano Pires: Senhor presidente! Eu gostaria de 21 

parabenizar a iniciativa do Vereador Rogério que essa emenda ela contribui não só no aspecto ambiental, 22 

estético, mas também do ponto de vista de segurança. Tu ter um projeto elétrico pra uma quantidade, 23 

quantidade de pessoas, pra uma residência e aí a medida que outras surgem coloca em risco a segurança 24 

de todos e também a questão hidráulica e do esgoto, que é um, é um problema caótico, ali no Bairro Delta 25 

do Jacuí, já tem ações de melhoria, mas então tu visa garantir um espaço digno para aquelas pessoas que 26 

fazem jus, que fazem jus e estão presentes nos laudos que a nossa competente equipe do serviço social 27 

elaborou, então isso é importante porque cria um regramento e disciplina o bom uso do patrimônio 28 

público. Sou favorável também.  A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: : Senhor presidente! 29 

Acho que até nós perdemos a oportunidade de ter feito isso lá trás quando a gente construiu, fez aquelas 30 

(...) cinco unidades lá, acho que esse é um regramento importante pra que não perca as características, é 31 

um projeto, se for ver aquelas casas ficaram muito bonitas pra gente começar a criar alterações, né, 32 

prejudica e cria um problema de vizinhança entre eles, entre os próprios moradores, então sou favorável 33 

sim a emenda. A palavra está com o Presidente Pastor Gelson Antunes: A emenda e ao projeto. A 34 

palavra está com o Vereador Juliano Soares: e ao projeto. A palavra esta com o Vereador João 35 

Francisco Moraes Cardoso: Presidente! Acho que a emenda ela é importante já endossado pelo (...), 36 

mas eu queria parabenizar o governo, secretário da habitação, né, fazendo algo que na realidade é 37 

totalmente responsabilidade do governo federal e do governo do estado também, né, e tendo em vista que 38 

o governo federal deu aquela área a três, quatro anos que se briga, desde o outro governo para conseguir, 39 

né, é habitação, uma inscrição, uma cooperativa, é, um projeto ambiental, é, uma monte de questões 40 

encaminhadas faltando só enfim o governo assinar o programa, o governo federal, o governo do estado 41 

também poderia entrar com uma boa parcela de recursos também tem responsabilidade e num faz a sua 42 

parte, não é cobrar os impostos, e o governo municipal tem uma enorme de uma responsabilidade e está 43 

fazendo aquilo que o governo federal e o governo do estado não faz. São cinco casinhas, né, vai pra seis 44 
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agora com essa, né, e pra pessoas que tão, é, famílias totalmente carentes, de uma necessidade extrema, 1 

então mostra a responsabilidade e o apoio que o governo municipal está fazendo, tendo em vista Fabiano 2 

e isso é importante, vereador, saber aqui, ontem a gente tava com os dados, emenda e a gente pediu que 3 

fosse na saúde e aqui já tinha se dado isso e o prefeito Ernani reforçou, o estado está devendo para o 4 

município de Eldorado do Sul mais de R$... que devia ter aportado em saúde para Eldorado do Sul, está 5 

devendo aquilo que é responsabilidade de enviar para Eldorado do Sul, mais de R$... e assim mesmo o 6 

governo municipal está aplicando numa outra, aplica em saúde, e a gente tá ajudando isso, porque é uma 7 

responsabilidade, acho que nossa, também fazer com que educação, saúde e outras questões, ande bem, 8 

então faz um esforço, os deputados federais (...) recursos na área que mais precisa, mais aí que me chama 9 

atenção, além do governo municipal investir nas áreas, tem um dinheiro retido pelo governo do estado 10 

que é na área da saúde, também aplica em habitação, que também o governo federal e o governo do 11 

estado não aplicam em Eldorado do Sul, né, então me chamo atenção pra isso, acho que é importante 12 

melhorar o projeto, mas também é importante, muito mais importante frisar a importância dos projetos 13 

que estão vindo pra cá na questão da habitação, saúde e outras questões, então veja bem, o município 14 

desde o outro governo tem uma área destinada, tem toda uma contrapartida tem toda uma questão a fazer, 15 

não consegue contratar e o governo municipal acaba fazendo a parte dupla, investe o que o governo 16 

federal não investe e investe também na saúde um aparte, o governo do estado lhe deve R$..., isso que eu 17 

queria chamar atenção, porque muitas vezes é uma emenda, importante ter emenda mas o projeto tem 18 

uma importância muito grande. A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: E só pra somar, senhor 19 

presidente, também, um projeto das quatrocentas unidades que tem ali já ta pronto né, falta só liberar os 20 

recursos pro município pra construir essas habitação e poder atender quatrocentas famílias né, então acho 21 

que ta faltando u pouco de sensibilidade pra o munício de Eldorado do sul, tem que dar uma olhada um 22 

pouco mais, porque nós temos um déficit bem grande, mas de (..) em situação precária que precisam de 23 

moradia.  A palavra esta com a Vereadora Daiane: Presidente, só ressaltar que esse caso é um caso de 24 

uma mãe que tem dois filhos e um deles tem atendimento no setor de saúde mental do município, é 25 

atendido pela APAE, então pelos laudos aqui realmente fica bem claro que ela não tem nem condições de 26 

trabalhar, né, não teria renda pra construir sua casa própria e tão pouco pra pagar o aluguel e o pai do 27 

menino não paga a pensão há muita muitos meses também, enfim, e ai é muito difícil pra uma mulher 28 

numa situação como essa que não consegue nem com quem deixar as crianças, nem pagar alguém pra 29 

ficar, por que precisa de um cuidado permanente e continuo, né, então uma criança que depende 30 

totalmente dela assim, então acho que é bem um caso de justiça social, que esse apoio que o secretário da 31 

habitação tá dando pra essa família aqui, sou favorável. A palavra esta com o Presidente Gelson 32 

Antunes: : Como é bom a gente poder, é, votar projetos que contemplem, é, pessoas desfavorecidas, 33 

pessoas como essa senhora que bem fez o relato aqui a Vereadora Daiane, não tem a quem recorrer e eu 34 

quero aqui parabenizar, não só o secretário da habitação que posso aqui usar pra dizer que é meu amigo, 35 

mas a gestão do Prefeito Ernani, que não adianta o secretário ter, tá cheio de boas intenções, se o Prefeito 36 

não tiver boas intenções, então aqui tá mais um gesto e como bem galou o Vereador Tigre, o governo 37 

municipal tá fazendo uma grande diferença, são seis famílias, que quando tiveram as suas casas assoladas 38 

ali, é, foram morar de forma precária, algumas delas em containers, por que não tinham a quem recorrer e 39 

agora estão recebendo, é, uma casa, uma moradia digna, uma casa como foi falado aqui pelos Vereadores, 40 

que era uma casa bonita, uma casa bem organizada, então parabéns, mais uma vez, a gestão que está 41 

humanizando, está dando resposta ai para a população, mais carente, esperamos que isto, Deus nos ajude, 42 

que continue assim e que venham em seguida as tão sonhadas quatrocentas moradias, né Vereador 43 

Fabiano, tão sonhada, eu já tive em inúmeros locais, (…) isso, sei que o senhor também já esteve e 44 
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infelizmente o governo federal, se não não são os nossos deputados, nos contemplarem com as emendas 1 

das quais eu tive a satisfação de participar de uma emenda, que foi uma emenda de bancada que veio do 2 

Vereador, desculpa, do Deputado Pompeu, pra saúde, pra saúde né Rogério, pra saúde, veio uma emenda 3 

de bancada, num veículo adaptado, do transporte de pessoas especiais, também conseguimos uma outra, 4 

pra uma ambulância, né, com outro Deputado, que é o, é, poxa me esqueci o nome do (…), esqueci o 5 

nome do indivíduo e também agora conseguimos uma outra ai também pra área da educação, então, os 6 

nossos legisladores estão nos ajudando, agora o governo é uma, é complicado,  não tendo mais ninguém 7 

para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por 8 

todos os vereadores.  Projeto de Lei 80: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos 9 

fiscais à empresa REC LOG 411 S.A., e dá outras providências". A palavra está com o Presidente 10 

Gelson Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões 11 

favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta com o 12 

Vereador Rogerio Munhoz: Esse projeto presidente recebemos a representante da empresa AMBEV é 13 

pra se falar um pouco da empresa enfim do projeto né por que na verdade pelo projeto anterior da isenção 14 

do IPTU era de dez anos vencia em dois mil e vinte um né com a troca da razão social da locatária né se 15 

venceu aquele contrato seja feito novo e o projeto de lei veio com um prazo de isenção de cinco anos 16 

prorrogáveis pro mais cinco né e nos aqui questionamos a empresa quanto retorno social desses, desses se 17 

fomos mudar mais dez anos pra empresa na verdade seria sete por que teria até dois mil e vinte um mais 18 

sete anos qual é o retorno social que ela nos dá é isso foi bem colocado tanto do Vereador Fabiano ,tanto 19 

do Vereador Tigre e do Vereador Juliano e eu também tenho contribuição e a gente tudo nesse ,nessa 20 

linha né qual é o retorno social pro município de Eldorado do Sul tá crescendo e vai crescer muito é e 21 

vem esse crescimento há anos né a gente que que a nossa comunidade também cresça igualmente né 22 

quanto socialmente quanto financeiramente mais pra isso precisa qualificação né eu acho que é um 23 

compromisso também das empresa que vem se estalar no município né o que usam ou fluiu de algum de 24 

beneficio do município que também tragam um contribuição né através de um curso de qualificação que 25 

absorva qualifica né pra que a gente possa ter condições que o nosso munícipes que aqui seja beneficiário 26 

atualmente não só pagando os imposto que a empresa vai de pagar sair imposto do contribuinte mais que 27 

ele receba de volta também essa contribuição foi mais o menos esses mantidos fez a nossa ponderações 28 

junto a empresa não somos contra de prorrogar esse prazo né mais achamos melhor prorrogar por mais 29 

cinco anos acho que foi unanimidade aqui essa prorrogação por mais cinco anos sendo que cinco anos que 30 

o prefeito na época então achar por bem câmara por bem também aprovar por mais tempo representante 31 

da empresa ou de estudar de algum forma lá de algumas informações possibilidade que existe de fazer 32 

uma algum trabalho de formação de qualificação né um retorno para o município acho que é uma dessa 33 

casa que foi muito importante né Vereador Fabiano uma (..) nessa área e eu acho importante a gente 34 

trabalhar dessa forma que a empresa vem se instalam ganham isenção ,beneficio usar isso no seu 35 

comércio enfim né mais também ela tem que dar uma contra partida já estou ganhando isso do município 36 

e vou retornar né vou retornar dessa forma não só as vezes de meia duzia de empregos as vezes nem se 37 

confirmam nem se sabe exatamente se confirma isso né acho que tem que ser efetivamente através de 38 

formação através de qualificação né uma coisa que possa ajudar a nossa comunidade mais também 39 

crescer junto do município não é só o município crescer é ficar os munícipes a merce ai e ficar fora do 40 

mercado de trabalho então a gente propõe essa emenda foi aprovado por todos os Vereadores eu acho que 41 

a gente vai não ,não impedir que o novo contrato seja feito por mais cinco anos né mais que não se 42 

estenda por mais dez sem nenhum retorno adequado desse, desse, dessa isenção isso ai seu Presidente. A 43 

palavra esta com o Vereador João Francisco Moraes Cardoso: Presidente! Já tinha me manifestado de 44 
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manhã e eu acho que ninguém aqui tá dizendo que a Ambev não é importante, é muito importante pro 1 

município, eu acho que foi dado todo o amparo legal aí pra se instalar até hoje, mas a gente conversava 2 

também os vereadores, em outro momento, quando o projeto chegou na casa e hoje de manhã de que é 3 

muito prazo até pra isentar IPTU, já tem, não conheço outras empresas e mesmo que conhecesse que 4 

também tem a isenção do IPTU e outros impostos aqui em Eldorado do Sul, tendo em vista que a gente 5 

quer fazer também que o executivo se convença disso se não estiver vencido que tem que fazer um debate 6 

melhor com as empresas pra essa questão social também daqui a pouco em outras cidades acontecem (...) 7 

aqui também dessa questão da parceria de melhor qualificação dos nossos munícipes de Eldorado do Sul 8 

pra que assim possam concorrer, é, com, hã, os empregos aqui da cidade porque há uma grande vinda de 9 

trabalhadores e trabalhadoras de fora do município. E a gente vê toda hora, quando vê também os nossos 10 

munícipes, é, que estão numa escala de grande desemprego, claro que faz parte do capital e (...) mas que 11 

nós temos desemprego aqui e muitos que vem de fora, então a gente pudesse qualificar melhor e uma 12 

delas que a gente aprovaria então, isenta de que fosse até dois mil e vinte e três e ficasse em aberto essa 13 

emenda então que está sendo discutida aqui pra então talvez a outra gestão fizesse essa parte de renovar 14 

pra mais cinco anos, não nessa gestão aqui e que a gente fizesse esse debate com a Ambev então já que 15 

também é, claro, ela não me respondeu de manhã, a Ambev fabrica (...) aqui no Rio Grande do Sul e 16 

também no Paraná com trinta e cinco por cento algo assim de imposto ela paga só doze e isso tá ajudando 17 

a quebrar lá no Paraná, e aqui no estado também as outras fábricas, por causa do alto índice de imposto 18 

que ela recebe na fábrica, recebe na instalação e recebe também depois no IPTU, isso torna uma 19 

concorrência desleal com as outras empresas, principalmente locais, regionais e estaduais, então tem que 20 

ter esse cuidado, bom gera duzentos e cinquenta empregos, sim gera duzentos e cinquenta empregos, mas 21 

você não conta as outras empresas que tão falindo por, o, a concorrência desleal e quando eu tenho uma 22 

empresa e não pago imposto e a outra paga, claro, vou poder oferecer o menor preço dos meus produtos, 23 

então isso também torna desleal, então a gente tem que ter cuidado nisso quando vai avaliar um IPTU por 24 

oito, dez anos tendo em vista as outras empresas e que eu tenho grande questionamento também e 25 

gostaria que na outra administração não avançou isso e eu acho que (...) de que nós temos que dar um 26 

olhar e fazer alguma coisa pelo nosso pequeno empresário de Eldorado do sul que é (...) aqui, que não tem 27 

nada, paga seus impostos certinho, paga seu IPTU, tudo certinho, bom se a gente criasse um programa e 28 

aí não sei se precisa de secretaria pra isso ou não pra melhor direcionar e fizesse com que eles crescessem 29 

também, parece que, porque parece assim, é, nós temos um grande número de empresas pequenas e 30 

médias que são daqui mesmo, de Eldorado, né, pra elas já estão estabelecida, tão remando do jeito que 31 

rema aqui tá tudo bem, sim, mas quando vem uma outra a gente dá tudo que as outras desejam, a gente 32 

quer que venha realmente, mas cuidar também um pouquinho melhor das que estão aqui, então cuidar 33 

também disso, é cuidar pra que não extrapolar no prazo, por exemplo, de IPTU nesse momento aqui. 34 

Queremos que (...), queremos uma parceria sim, sim queremos, então vamos passo por passo construindo 35 

esse caminho, obrigado, sou favorável. A palavra esta com o Vereador  Juliano Soares: Senhor 36 

presidente ,acho que a nossa linha né tem que criar oportunidade pra nossa população melhor essa 37 

condição econômica e também disputar o mercado né é um direito do eldoradense ter essa condição de 38 

disputar um emprego numa DELL numa LINCK numa AMBEV ,por que vamos dizer né é constrangedor 39 

vê os ônibus chegando todos no lugares e os administradores dizendo a mão de obras de Eldorado não é 40 

qualificada pra aqui nossa parceria junto com as empresas o executivo municipal é muito importante pra 41 

ter um horizonte pra essas pessoas esses jovens que estão se formando ai quase duzentos alunos nesse ano 42 

dessa cidade que vão procurar emprego daqui a pouco ,temos essa questão de desemprego quase quatorze 43 

milhões no Brasil inteiro nos vamos criar mecanismo de nos proteger e proteger a população e de uma 44 
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forma e como a eu disse enfiar uma faca no pescoço do empresário a gente que ele serja parceiro nosso 1 

também que nos estamos abrindo mão de imposto de contribuições que a obrigações deles nos também 2 

queremos alguma coisa em troca e nada melhor que atender nossas população de tanto esta penando é 3 

tudo dia penetração tem gente que passa semana toda procurando emprego e não consegue e as desculpas 4 

são sempre as mesmas bha não tem qualificação então a gente tem buscar qualificar a população e criar 5 

oportunidade pra nossa comunidade e passa por isso e passa por discutir essas proposta por que todas 6 

vezes apresentar ai alguma coisa da empresa todo esse parque industrial dentro de Eldorado que vai atrair 7 

bastante empresas tem certeza que logo tem empresa de beneficiamento de carvão esta pra se estalar ai 8 

pode até gerar dez mil empregos e muito mais então temos que estar preparado pra isso por que esses dez 9 

mil empregos essas empresas que vão instalar ai vão se todas e nossa população vai ser cada ver mais 10 

pobre humilde depender de projeto social de saúde ,de creche do município sai dos recursos nossos nos 11 

temos que dar condições deles sim ter uma oportunidade passa por nos discutir isso organizar a cidade 12 

obrigado sou favorável . A palavra esta com o Vereador Fabiano Pires: Senhor Presidente, este 13 

projeto, ele é um excelente exemplo da casa do povo sendo a casa do povo, não tem um dia que não tenha 14 

pelo menos uma dúzia de pessoas angustiadas atrás de um emprego que não venha nos visitar e a política 15 

pra atração de empresas é uma e pra manutenção é outra, e é o que a gente tá construindo agora, num 16 

primeiro momento foi ofertado um pacote de incentivos previstos em lei e agora, diante de um cenário de 17 

desemprego, a gente tem que pensar em melhorias nessa estrutura que é ofertado, o que o município 18 

oferta às empresas, nós estamos ai com uma média de noventa, entre médias e grandes empresas em 19 

operação em Eldorado do Sul e dá pra contar nos dedos a que tem algum tipo de programa ou projeto que 20 

visa a qualificação profissional de pessoas de origem simples, então, convidar essas empresas pra 21 

conversar conosco e pra que elas possam ter esse olhar social, né, a exemplo de hoje, que veio a Tatiana 22 

da Ambev aqui, hoje ela saiu com esse tema de casa e se nós não tivéssemos discutido isso semana 23 

passada, talvez teria passado batido e agora ela viu que Eldorado do Sul tem Vereadores, tem um 24 

executivo preocupado com as questões do emprego e seu munícipio, hoje nós estamos em Eldorado do 25 

Sul, conforme dados do CAGED, que é o dado oficial do ministério do trabalho, emprego, dos 26 

empregados e desempregados, nós estamos com quinze mil, trezentos e cinquenta e cinco carteiras de 27 

trabalho assinada em Eldorado do Sul, mas a maioria não são trabalhadores de Eldorado do Sul, são os 28 

trabalhadores que vem, com as suas rotas de Porto Alegre, Guaíba e aí vai, então é o nosso papel, é o 29 

nosso dever brigar por espaço de trabalho para os moradores de Eldorado do Sul, então eu sou super 30 

favorável ao projeto e a iniciativa de todos os Vereadores convidar as empresas pra discutir, pra debater, 31 

mas principalmente pra construir soluções.  A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Quero 32 

parabenizar aí a atitude dos vereadores, na reunião das comissões passadas, decidi de chamar aqui, o 33 

representante da empresa Ambev, é lamentável quando a gente ve setenta, oitenta ônibus saindo de 34 

Eldorado do Sul, levando nosso ouro, vieram aqui, garimparam, produziram a limpeza e vão levar por aí a 35 

fora pra gastar no shopping, vão levar por aí a fora pra gastar nas fabricas e nos ficamos aplaudindo, esses 36 

setenta, oitenta ônibus que chegam aqui, uma empresa deve ter uns setenta ônibus aí, setenta são no 37 

mínimo três mil pessoas que vem, três mil boneco que vem garimpar o nosso ouro, e as empresas que 38 

ficam, aumentam a cada dia seu capital, as vezes, agora lembraram de nós, e parabéns aos senhores que 39 

chamaram essa boa senhora pra dar essas explicações, e como bem falou Vereador Fabiano, pra ver que 40 

tem alguém preocupado, acho que nós devemos aproveitar melhores essas oportunidades, que se nós 41 

chamar hoje eles vem amanhã, que pra um outro debate vai ser difícil esses grandalhões aparecer aí né, 42 

imagina se não tivesse essa questão, será que ela viria assim de imediato, será que (..) não viriam, então 43 

acho que nós temos que aproveitar melhor, porque é muito doloroso a gente ver a nossa população 44 
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sofrendo e até sendo humilhado, eu parabenizo a secretaria Neuza que tá trazendo o SINE pra cá, em 1 

breve nós teremos um SINE, mas o SINE vai continuar humilhando nossos moradores, eu vou cehgar lá 2 

com a minha carteirinha desassisada, qual é a tua qualificação? Infelizmente sou preso na cadeia social, 3 

sou filho de uma mãe, não tenho pai né, nós somos três, quatro irmãos em casa, meu pai nos abandonou, é 4 

viciado, alcoolatra e a mãe nos sustenta vendendo latinha e aí ela vai ser humilhada por um agente do 5 

SINE, como tu disse, um outro dia eu cheguei ali pra Carla e disse, tu não me diga isso, não se tem 6 

qualificação não adianta, olha isso me revolta, nós somos responsáveis pela nossa cidade, nós somos 7 

responsáveis, nós moralmente temos o dever de prestar conta dessa população porque fomos eleitos, e 8 

hoje ainda disse pro deputado, eu sou chato e não tenho ideia de deixar de ser chato, nem pretensão 9 

nenhuma, porque as vezes aparece a sanguessuga de um cabra chamado Salomão, disse assim, a 10 

sanguessuga ela tem dois filhos, um é dá e outro é dá também, sanguessuga nunca se satisfaz, ela estoura 11 

de tanto que ela suga o sangue, de tanto que ela suga a vida, então existem empresários que são 12 

verdadeiras sanguessugas, não reconhecemos a importância, mas não podemos também fechar os olhos e 13 

chamar eles pra uma conversa séria, de que eles nos ajudem a qualificar a nossa população, ajudem a 14 

qualificar os nossos jovens, porque é muito triste tu ir e não ter, pra mim a pior cadeia que existe é a 15 

cadeia social, é a cadeia do pensamento, o cara que mora lá na vila ele só ouve o que? O tal de funk né, 16 

agora tenho uma saudade da lambada por demais né, até que era boa, era boa a lambada rapaz, acha que 17 

era ruim mas me apareceu o funk meu deus do ceu, com todo respeito a quem gosta né, vou respeitar mas 18 

é opinião única pessoal, mas só ouve funk lá na vila, não ouve uma Guaiba, não ouve uma Gaucha, não 19 

ouve informação nenhuma, como é que vai sair dessa cadeia, é difícil, então senhores, parabéns pela 20 

iniciativa de chamar essa senhora aí, e se precisar da minha humilde contribuição contem comigo, nós 21 

temos que apertar o torniquete, não tendo mais ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores 22 

que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores.  Projeto de Lei 84: “Autoriza 23 

o Poder Executivo a Firmar Termo de Parceria com a Associação cultural Eldoradense de treinamento em 24 

ginástica rítmica – acetegr, e dá outras providências" A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: 25 

Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para 26 

ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: 27 

Esse é um projeto é uma parceria ,então é importante pro município atividade física para o nossos jovens 28 

gratuito ali só estamos dando um apoio suporte pra eles manter o projeto sou favorável pena que não tem 29 

ninguém aqui hoje vem fazendo um belo de um trabalho importante para a cidade exclusive se não me 30 

engano ano passado nos encendiou a copa municipal nacional de ginástica ritma taça gaúcha se não me 31 

engano fumos muito bem né estão de parabéns o pessoal ai da ginástica ritma ,sou favorável ao projeto 32 

sim todos todos os projetos são de origem esporte e social que vai ser importante pra cidade obrigado . A 33 

palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Então devidos aos tramites burocráticos aí que a 34 

gente sabe que é complicado decidimos votar hoje ,hoje Juliano em regime de urgência decidimos votar a 35 

agora na verdade por que nos pensamos em deixar pra semana que vem e convidar duas entidades tanto 36 

pro o coral do termo de parceria das flautas quanto e (...) para ginásticas ritma seria maravilhoso estar 37 

com a casa lotada mas como a gente sabe que as coisas são coisas complicadas por lá e na prefeitura 38 

também a gente preferiu da mais uma margem ai mais uma semana pra que esta recebendo no inicio do 39 

mês no final do mês de junho do termo de parceria em junho à dezembro a gente sabe trabalhando 40 

voluntário né esses profissionais já estamos tanto tempo na luta mantendo os treinamentos por que as 41 

meninas do GR sempre principalmente elas se apresentam no município e a entidade na associação fora 42 

,até fora do estado e foram pra Santa Catarina e tudo mais então pra nos podermos agilizar . A palavra 43 

esta com o Vereador Juliano Soares: Eu até tinha feito um comentário por que não votar em urgência 44 
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hoje e o Rogério disse que não ,tem prazo ai eu tinha dito não a gente pode votar com urgência e dar mais 1 

prazo pra poderem,a gente já sabe que tem algum ,mas anida não recebeu esta com problema então sabe 2 

que esse tramite é muito burocrático .A palavra esta com o Vereadora Daiane Gonçalves : Eu 3 

perguntei para a procuradora precisa votar com urgência hoje não ,não precisa ,tem prazo né ,mais na 4 

verdade é mais interesse nosso aqui pra poder agilizar. A palavra esta com o Vereador Juliano Soares 5 

:E a gente sabe que eles passam a caixinha e cada pai dá dez reais dai ali pagar as contas e não é barato ,é 6 

caro se for analisar .A palavra esta com o Vereadora Daiane Gonçalves : As malhas são caríssima . A 7 

palavra esta com o Vereador Juliano Soares : Muito caro então to feliz que vão votar em regime de 8 

urgência hoje mais pode convidar semana que vem pra tá ai até pra falar desse projeto né pra ele vim aqui 9 

fica o convite não sei ,seria interessante eles vim ai. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: 10 

São projetos importantíssimos, projetos que nos ajudam e muito e é tão chato a gente ver uma (...) falou 11 

de estarem trabalhando voluntários, né, merecem o nosso respeito, temos que bater continência pra eles, 12 

pra esses professores, pra esses, pra essas pessoas que tem esse sacerdócio, de cuidar de crianças, das 13 

nossas crianças, de evitar que eles estejam na rua, que estejam por ai, com o tempo ocioso, né, então nós 14 

temos que reconhecer o trabalho deles e eu acho que sei lá Vereadora Daiane, não sei o que que da pra 15 

nós, dizia um camarada, vi uma fala dele, falando sobre o (...) de tecnocrata, né, que coisa triste essa raça, 16 

né, para tudo há, a legislação mudou, mas olha só, quando é que nós votamos o balé aqui, ai que que 17 

acontece, existe uma boa vontade do executivo, do legislativo, nós, agentes públicos, fizemos o nosso 18 

dever de casa, Prefeito aperta daqui, aperta de lá, aperta muito bem os empresário, diminui o valor dos 19 

contrato, diminui aqui, diminui lá, pra ter recurso pra melhorar, o balé mesmo é um valor considerável, 20 

era mil setecentos e cinquenta passou a seis mil reais, (...) entraram nas nuvens naquele momento, mas 21 

coitado, até agora nada, e ai o que a população cobra, população cobra o Prefeito, cobra os Vereadores, 22 

nós somos o culpado, sei lá o que que dá, não sei se. A palavra esta com o Vereador João Francisco 23 

Moraes Cardoso: Quase cônico é pensa muitas vezes, olha os números nessa parte da moralidade né a 24 

gente ver toda (…) quem recebe a batida na porta são os Vereadores e os Perfeitos das cidades 25 

principalmente cidade pequena como Eldorado e hoje de manhã na hora logo comecei ler as noticias é 26 

qual Perfeito ser apontado pelo tribunal de contas né ,é o tribunal de contas é reajustou suas diárias(...) 27 

três milhões foi pra quase oito milhões eles fizeram isso eles fazem entendeu juntamente com o judiciário 28 

,entendeu então são tem um poder ,faz o que quiser sem moral nenhum olhando toda a crise ai um 29 

Prefeito que estender a mão (…) tem que fazer dentro da burocracia as leis né todo uma maratona pra 30 

conseguir crises pra quem estar lá , as margem quando o estado ,olhando o estado no geral né como 31 

estadual e federal não faz nada e ai os meios de controle se dão ao direito estavam em toda a noticia no 32 

zero hora hoje quem quiser olhar a li ou aumento alguns tem os valores das diárias né três milhões passa 33 

pra oito milhões junto com o judiciário né então quer dizer assim crise pra quem né a margem daquilo que 34 

falava,vou ouvir o que ? vou vamos pro cinema o que? Vamos pra uma escola como o que ? Entendeu por 35 

isso que existe ,quanto tem alguém pra lá pra olhar e controlar se dar o direito de aumentar três milhões 36 

passar pra sete milhões ,e outras questões que a gente vê são totalmente abusivos né então é por isso que a 37 

gente olhar todos os lados né o lado de quem esta ali uma verba que também é boa é louvável toda essa 38 

parte ai mais para um outro lado que muitas vezes dá não aprova o regime de urgência a anos lá fica uma 39 

semana fica quinze dias sim vou fazer o projeto todo um olhar burocrático depois pra formular todo fazer 40 

todo pra de a que a pouco ainda risco de ser chamado tem que pagar se não entendeu aquilo que ele tem 41 

uma vida inteira tem que enrolar muito bem a gente vê pra um lado inteiro me da tristeza quando você 42 

olha noticias e vê aquele que devia controlar e decerto a comunidade aquele que (…) maior parte do 43 

dinheiro público que beneficia e não olhando do outro lado e cobrando obrigado Presidente . A palavra 44 
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esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Eu quero fugir um pouco desse debate, projeto social a gente 1 

vota sempre com a maior tranquilidade e urgência, pra gente ver acontecer esses projetos, mas isso que o 2 

vereador Tigre fala é verdadeiro, eu me lembro, tanto que o município quantos anos (...) e era apontado e 3 

apontado, mesmo assim continuou ajudando porque, pra ter segurança publica né, o mínimo de segurança 4 

publica possível né, e até chegou um ponto que o tribunal de contas disse não, se tu quiser vai ser, não é 5 

responsabilidade do município, do executivo municipal, não é possibilidade é do estado, então tu faz e 6 

assume o risco depois de pagar com o seu próprio patrimônio, ou tu não faz e deixa a comunidade toda 7 

vulnerável, são coisas assim, e ontem mesmo, contribuindo com a fala do Vereador Tigre, aquele 8 

traficante lá, enfim, de alta periculosidade de Porto Alegre, foi preso em dois mil e quatorze, dois mil e 9 

quinze e a juíza no canetaço liberou o cara, botou uma tornozeleira e o cara em casa, com a tornozeleira 10 

eletrônica, oito carro foram escoltar ele, ele entrou numa bmw x1, diz que é a mais moderna, diz que é 11 

uma fortuna, e trinta minutos depois, nem trinta minutos depois que ele rompeu a tornozeleira e botou 12 

fora, ou seja,  cara debochou da cara da sociedade, debochou. E eu escutei, eu vinha escutando na gaúcha 13 

a entrevista com o delegado e o delegado totalmente, ele disse que entrar com tudo que é recurso 14 

possíveis e impossíveis pra impedir de soltar porque ele é de alta periculosidade, chefão nas facção aí, e 15 

mesmo assim a juíza deu um despacho e liberou, e aí qual é a responsabilidade que tem essa juíza quanto 16 

a um ato desses, porque ainda fizeram pergunta assim pra ele, tu acha que ele pode se regenerar, tu acha 17 

que não vai cometer crimes, e ele disse, eu não tenho duvida que ele vai comandar o crime, ele pode não 18 

tá diretamente ligado, mas que ele vai comandar fazer, ele vai, ou quantas pessoas podem vir a morrer na 19 

mão, por causa desse cidadão né, quantas pessoas podem mais morrer por causa da irresponsabilidade de 20 

uma juíza mas ela não passa, ela não é afetada em nada na decisão dela, isso tem também Tigre, isso tem 21 

que ser discutido essas coisas, e é um absurdo, liberar um cara de alta periculosidade desses por cause que 22 

ele progrediu de regime, aí ele tem direito a liberdade, aí alegou, botou um atestado lá, que tinha que 23 

tratar de doença, debocharam, foram em oito carro buscar  cara na frente da delegacia, no presídio lá, 24 

levaram embora e o cara rompeu a tornozeleira, um tapa na cara da sociedade, isso e aí, quem é que 25 

responde por isso ninguém? Essa juíza não é responsabilizada pelo o que ela faz, ou será que só quem é 26 

do executivo, legislativo que tem que passar pelas urnas de quatro em quatro ano que a caneta da justiça é 27 

cruel, é rigorosa e cruel, é só com esses, que eu não vejo nos outros lados ela ter o mesmo (..) então é só 28 

com esses, não é pra todos, é pra alguns que são uma casta diferenciada da sociedade. A palavra esta 29 

com o Presidente Gelson Antunes:  não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação, os 30 

Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores.  Projeto de Lei 31 

85: “Autoriza o Poder Executivo a Firmar Termo de Parceria com a Associação Eldoradense de canto 32 

coral – aecc, e dá outras providências"" A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto 33 

tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e 34 

votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta como Vereador Rogerio Munhoz: Não, isso aqui 35 

eu só queria fazer um questionamento, um questionamento não, uma afirmação, projeto, é, é pro projeto 36 

de orquestra de flauta ,né, é associação eldoradense de canto de coral, mas é pro projeto orquestra de 37 

flauta, né, não é pro coral, coral não tem mais, infelizmente parece que, não sei por quais motivos ai o 38 

coral não vai mais, não vai mais se apresentar, enfim, por questões internas deles, né, é uma pena, né, por 39 

que eu particularmente gostava muito das apresentações do coral, era fantástico, muito bonito, 40 

principalmente no natal, que eles faziam aquelas apresentações e a gente vai perder essa bela 41 

apresentação que eles faziam pra nós, né, era uma excelente associação que né, que era muito bonito, né, 42 

infelizmente parece que vai parar, vai ficar só com o projeto de flauta, mas pelo menos, né, na questão 43 

mais social das crianças ai vai continuar, mas é uma pena. A palavra esta com o Presidente Gelson 44 
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Antunes: não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação os Vereadores que concordam 1 

permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA 2 

DO PODER LEGISLATIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 12: Autor Ver. Delmar Nunes:  3 

Proíbe cigarros e assemelhados, bem como bebidas alcoólicas nas áreas destinadas à recreação infantil( 4 

playgrounds ),nas praças públicas municipais. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este 5 

projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser 6 

discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Na 7 

verdade eu pedi licença pro Delmar pra ajudar o projeto dele um projeto importante acho que esta questão 8 

educação espaço público muito importante nossa sorte da nossa crianças a gente vai nos lugares com 9 

garrafas de bebidas ,cigarros drogas muitas vezes né tem umas áreas especificas pra nossas crianças poder 10 

utilizar com seguranças e sim esses essas coisas acho que é super importante então parabenizo o Delmar 11 

pela ideia e pela iniciativa dele e agradeço em poder contribuir com teu projeto Delmar. A palavra esta 12 

com o Vereador Rogerio Munhoz: Eu desde o inicio fui favorável a esse projeto. Nosso vereador 13 

Delmar aí pela iniciativa dessa questão de regrar essa, o uso de álcool e de cigarro nos espaços de 14 

playground, essas questões assim porque eu acho, porque a importância desse projeto, nós realmente, nós 15 

temos que proteger nossas crianças, já é lei isso, é uma lei, mas nós temos que proteger nossas crianças 16 

desses, desses vícios né, que a gente muitas vezes sabe pra onde termina indo, mesmo havendo a 17 

possibilidade de ter vício de origem que eu acho que é uma coisa meio subjetiva tá, esse vício de origem, 18 

né, não, não, até não concordo bem com essa questão do vício de origem, acho que é uma questão 19 

subjetiva e uma questão do executivo seria abraçar essa ideia também, acho que dá pra negociar bem isso 20 

aí, por isso sou favorável, pela importância do projeto, pela iniciativa do vereador, então cumprimentar o 21 

vereador Delmar aí, eu acho muito importante esse projeto que ele desenvolveu. A palavra esta com o 22 

Vereador Juliano Soares: Ontem mesmo nós, acho que todos tavam aqui, acho que só o Fabiano que 23 

não e o Delmar não estavam na atividade do futsal ali, as finais ali, a gente vê, né, é numa área da escola, 24 

regrada a bebida, né e que se desse uma briga não teria pra onde essa gurizada toda acaba, tinha crianças, 25 

tinha família e tudo, nós, esses espaço que são pro esporte eles tem que ser assim, restritos, eles tem que 26 

ter uma postura dos pais, um exemplo, né, eu nunca bebi, meu pai bebe, respeito a posição dele, mas eu 27 

acho que quando a gente tá num espaço público, a gente tem que respeitar os outros que não bebem, nós 28 

temos que ser o exemplo pros outros e é uma coisa muito assim ó, eu posso não gostar da pessoa, mas eu 29 

tenho que respeitar ela, acho que isso, eu vi uma frase hoje do Costela até no Face hoje falando sobre isso 30 

aí, se nós não nos propormos a organizar a cidade, nós não vamos ter nunca a cidade que nós queremos, 31 

nós tamos aqui pra isso, então, projetos de lei que são importante pra educação da nossa população 32 

melhorar, que a gente passa ai já pelo questão lixo que a gente tem muito problema, sobre a questão que a 33 

gente gasta muito recurso pra recolher, muitas vez tu recolhe num dia, no outro dia tu vai lá tá cheio de 34 

lixo, as pessoas as vezes que tem recurso, são pessoas que tem recurso pra pagar um papa entulho, elas 35 

preferem juntar o lixo delas, jogar na frente da casa de uma pessoa, muitas vezes as pessoas são humildes, 36 

que não tem condições até de discutir com ela, e as pessoas acham que tão no seu direito de cobrar ainda 37 

isso, então se nós não começarmos a organizar a cidade, a gente não vai ter a cidade que a gente quer, 38 

passa sim por pequenas ações, cada um contribui com pouco e a gente vai ter a cidade que a gente quer, 39 

então acho que por isso que eu me propus a ajudar  o Delmar assim como os outros Vereadores também 40 

contribuíram com parte disso, pra que isso seja nas pequenas ações que nós vamos ter nossa cidade num 41 

amanhã depois, com menos custos de classes quebradas na sala de aula, material que se perde, lâmpadas 42 

quebradas, muitas vezes eu vejo a gurizada jogando pedra, troca-se a lâmpada num dia, no outro dia vai lá 43 

tá toda quebrada a lâmpada, então nós precisamos fazer coisas, incentivar aos nossos jovens, 44 
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principalmente as nossas crianças, pra que elas no futuro colha o que a gente não tem hoje, segurança e 1 

educação, obrigado. A palavra esta com o Vereador Fabiano Pires: Eu acredito que o vereador Delmar 2 

escolheu essa novamente pra apresentar esse projeto, não foi em vão, hoje além do dia dos namorados se 3 

comemora o dia mundial de combate ao trabalho infantil, então toda a iniciativa de proteger, de ensinar, 4 

de cuidar, de amara as nossas crianças é bem vindo, e proibir o consumo de drogas lícitas e ilícitas, em 5 

espações destinados a recreação infantil, é uma excelente inciativa, parabéns ao Vereador Delmar, 6 

parabéns também ao vereador Juliano por contribuir e a todos os vereadores que são sempre muito 7 

parceiros  quando o assunto é o nosso povo, é a prioridade do nosso povo e boas ações. A palavra está 8 

com o Presidente Gelson Antunes: não tendo mais ninguém para discutir , coloco em votação, os 9 

vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 18: 10 

Autor Ver. Rogério Munhoz: Altera a denominação da UBS do bairro Cidade Verde. A palavra está com 11 

o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das 12 

comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta 13 

com o Vereador Rogerio Munhoz: Primeiramente queria agradecer a vinda aí da Fabiana e da 14 

Rosangela, que é, a Fabiana é irmã do falecido negro e a Rosangela é prima né, nós aqui temos por praxe 15 

homenagear pessoas que representaram a nossa comunidade, que tenham uma representação na nossa 16 

comunidade, e o negro é um cara fantástico, eu conheci, não convivi com ele por muito tempo, 17 

infelizmente, gostaria de ter convivido com ele muito antes, mas que eu aprendi a gostar muito da postura 18 

dele, um cara ético, um cara correto, sempre disposto a ajudar, eu mal conhecia ele quando uma vez nós 19 

fizemos uma janta no CTG lá, no nosso clube, e aí acho que foi o Sergio que me disse, ve com o nego ve 20 

se ele não tem umas madeiras, e eu fui lá falar com ele, poucas vezes tinha falado com ele, vamo lá já 21 

pegou p caminhão, já encheu de restos de madeira, tá mas eu vou te pagar, e ele não não, daquele jeitão 22 

dele, o negro era bem assim, quando ele tratava pra ti ajudar ou alguém precisava de uma ajuda, ele tava 23 

disposição, era um cara fantástico, e na campanha de dois mil e quatro eu me lembro que fui fazer uma 24 

reunião lá no Guaiba City, e ele tinha marcado a reunia e eu tava tentando marcar essa reunião lá também, 25 

no mesmo local, uma cancha de bocha lá, no Laurão, te lembra do falecido Laurão, não mas eu to 26 

fazendo, vamo lá, fizemos nós dois juntos, e eu candidato a vereador e ele candidato a vereador, e eu, 27 

como assim né, pelo PT ná época, candidato a vereador pelo PT, e ele pelo PDT, nós tava junto, tava 28 

coligado, enfim, e ele não vamo junto lá, vamo fazer junto a reunião, e eu tá tudo bem se tu me permite 29 

isso né, então assim pra ti ver o estilo simples, simplório as vezes, mas fantástico que era o Nego, eu 30 

aprendi a gostar demais dele assim, e percebi isso na enchente de dois mil e sete, quando ele pegou o 31 

camiunhão dele e eu me lembro, eu ele e o (..) correndo a Cidade Verde, tirando pessoas no próprio 32 

caminhão, assim sabe, então são coisas que a gente termina ao longo dos anos, simpatizando e gostando 33 

dessa pessoa e admirando essa pessoa, e esses dias a gente pensando o que nós poderia fazer pelo Nego 34 

né, o que nós poderia fazer com a Fabiane, de que forma a gente podia homenagear ele, de que forma a 35 

gente podia lembrar desse fantástico cidadão que além de tudo isso ainda foi, vereador, foi secretario e 36 

sempre mantendo aquela linha dele, e muitas vezes, tu se lembra né Daiane muito combatível e as vezes, 37 

contra o próprio governo, por causa da linha ética dele, por causa dessa postura, sabe de não se dobrar, 38 

entendeu o que era certo e certo, independente de quem estivesse e onde estivesse, mantinha aquela linha, 39 

sempre aquela mesma linha, e aí a gente discutindo, de que forma a gente pode homenagear esse cidadão 40 

eldoradense né, com tanta participação na comunidade, e a onde a gente vai, a gente ia, todo mundo 41 

gostava, o nego, a nego, nego, um cara muito bem quisto pela comunidade e aí a gente conversando, a 42 

gente pensando em botar nome de rua, e  aí lembramos do ginásio da UBS da Cidade Verde, que eu acho 43 

que é uma representação muito boa pra essa pessoa que era da Cidade Verde, morou na Itai também, 44 
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como morador da cidade verde, eu acho que a gente fazer essa homenagem pra ele vai representar muito 1 

pra sua família, pra pessoa que era o nego, e todo mundo que for na Cidade Verde, de consultar no Posto, 2 

na UBS, vai ver o nome ali, Claudiomiro (...) eu acho que é uma homenagem justa, pouco, pequena que a 3 

gente a gente vai fazer por ele, mas muito grande comparado com a pessoa que ele é, eu acho que é, então 4 

eu acho que, eu me propus a fazer isso, pelo carinho que eu tinha por ele, pela amizade que eu tinha por 5 

ele e eu sei que muita gente tinha, pra poder aí tá lembrando e relembrando dessa fantástica pessoa que 6 

era o Nego, que morreu, infelizmente nos deixou no dia sete de onze de dois mil e quinze, acometido aí 7 

de uma doença muito triste que é a ELA né, esclerose lateral amiotrófica, mas que deixou um legado 8 

muito importante na nossa sociedade, então eu peço a compreensão aí dos colegas pra que a gente possa 9 

fazer essa singela homenagem ao Nego, e depois logo após, eu falar com a secretaria pra ver se a gente 10 

consegue botar um aplaca la no posto e convido a todos os vereadores pra juntos a gente fazer essa 11 

homenagem dessa pessoa, agradeço presidente.  A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Fiquei 12 

muito feliz, acho que foi uma bela atitude do Rogério, tive a oportunidade conhecer o negro há muitos 13 

anos atrás jogando bola no ginásio da Verde, a gente jogava bola quase toda a semana junto ali, é uma 14 

excelente pessoa, tenho certeza sim é um cara maravilhoso, é uma pessoa assim que como o Rogério 15 

disse, né, as pessoas não tinha quem não gostava dele, nem quem perdia, a gente jogava  bola direto, toda 16 

semana ali, baita cara, excelente pessoa, não tive uma oportunidade de trabalhar com ele no executivo, 17 

tenho certeza que a fala do Rogério é muito feliz, por que disse que era um cara ético e quem conheceu no 18 

dia a dia sabe disso, uma postura integra, sempre foi uma excelente pessoa e tenho certeza sim que acho 19 

que é uma grande atitude, é, realmente é pequena pelo peso de pessoa que ele era, mas é uma lembrança 20 

na nossa cidade que  teve uma pessoa que teve no poder executivo, no legislativo, que foi integra, correta, 21 

honesta e que representa (…) cidadão eldoradense, então fico muito feliz de contribuir, voto favorável 22 

sim, não precisa nem pedir, viu Rogério, é uma oportunidade de contribuir com o Nego, pela pessoa que 23 

ele é, então pra família dele, meu pai conhece o pai de vocês, sabe disse, né, então sempre tivemos um 24 

amizade, um respeito por eles, então fico feliz de poder contribuir em alguma coisa com ele, obrigado. A 25 

palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Bom, esse é o tipo de projeto que quando a gente 26 

pega, olha assim, por que que eu não pensei nisso antes, por que assim, é fantástico, né, eu não sei, até 27 

talvez, até vou assumir aqui, talvez até pela questão partidária, né, enfim, mas assim, o meu carinho pela 28 

família da Fabiana independente de questão partidária, é enorme, assim, a gente se criou junto, nós somos 29 

praticamente irmãos ali, o Negro acho que eu tinha mais amizade e contato, e conversava mais com ele do 30 

que com meu próprio irmão, né, a gente jogava bola no terreno de casa, ficava até altas horas ali 31 

conversando na frente de casa, bom, história pra contar do Negro é o que mais tem ai, quando ele se 32 

machucou lá na Itaí também, teve que botar pino na perna, jogando futebol, né, então são muitas histórias 33 

assim e politicamente é exatamente isso que vocês comentaram, né, ele era uma pessoa com a 34 

personalidade muito forte e bem enfático nas suas decisões, mas com certeza todas as tomadas de 35 

decisões e postura dele foi  pelo que ele considerava como correto, então ele é realmente era um cara 36 

muito ético assim, muito honesto e infelizmente a gente perdeu o nego de uma maneira assim cruel, por 37 

que eu lembro que a gente tava num carnaval, na Cidade Verde e alguém me perguntou, não lembro 38 

quem, o Nego bebeu, por que iniciou assim pela perna, então ele tava dando uma (...), puxando a perna, 39 

né, e ai daqui a pouco tu vê a pessoa com o físico dela se degenerando ao longo do tempo e com a sua 40 

consciência totalmente ativa e compreendendo tudo aquilo que tava acontecendo com ele, né, então isso é 41 

realmente muito doloroso assim, né, tu vê a pessoa se acabando dessa forma, né, e ver o quanto a vida da 42 

gente é um sopro, é uma vela assim, tu tá aqui e daqui a pouco tu já não tá mais, né, e eu acho essa 43 

homenagem até muito merecida nesse momento, né e a Fabi felizmente ai vai tá trazendo a vida, né, mais 44 
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uma vez e a gente vai, né Fabi, é o ciclo das coisas, por que recentemente também ela perdeu a dona 1 

Irene, né, então a gente vê assim o quanto isso é delicado por que é uma família, daqui a pouco com 2 

quatro pessoas que se resume a duas né, fora, claro, a questão de casamento, enfim e os filhos que vem 3 

depois, mas realmente é muito merecido assim, eu acho que o nome do Nego merece ser eternizado ali 4 

naquela UBS, né, por que principalmente nos últimos dias ele usufruiu muito também daquele trabalho, 5 

né, o doutor Ariel foi muito parceiro, a doutora Carla foram muito parceiros também, então, é, realmente 6 

merece ter o nome dele vinculado ali, né e uma coisa que eu acho legal, Pastor, ressaltar que eu não sabia 7 

mas até a Fabi ficou sabendo que eu ia num encontro e tudo mais, né e ela disse, ai, vai que é muito 8 

bacana, que o Negro assumiu né e isso eu não sabia né, eu via o pastor Ramiro lá na casa dele mas não 9 

sabia que isso tinha acontecido assim, de ter aceitado, né, a Cristo e ter se batizado naquela condição, por 10 

que nós tava discutindo a questão do batismo, né, se deveria ser realmente por imersão e tal, eu disse ó, 11 

em situações onde a pessoa aceita Cristo num leito de morte por exemplo, eles, né, pode ser feito assim, 12 

acontecer de uma maneira diferente, então foi, acho que, não sei se a Fabi acompanhou a cena, Fabi, foi a 13 

cabeça, enfim, não sei mais ou menos como é o batizado de bebê na católica assim, né, que não seria o 14 

correto mas ele não teria como imersão naquele momento, fazer por imersão, então temos certeza que 15 

Deus tá cuidando do Nego lá em cima, né e bom, meu voto é favorável, parabéns Vereador Rogério, pela 16 

iniciativa.  A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: A Daiane falou sobre lembranças né, por 17 

incrível que pareça eu tava lembrando agora de um jogo que a gente jogou, ele chegando numa falta mais 18 

dura e eu bati a cabeça na trave e ele ficou preocupado que eu saí zonzo assim, sentei na beira da quadra 19 

daí não entrei mais pro jogo né, ficou uma semana atrás de mim, me procurando pra pedir desculpa. Aí eu 20 

disse pra ele ‘bah, mas Nego, é uma jogada’, e ele disse ‘bah, mas eu achei que tinha te machucado’, aí eu 21 

fiquei pensando assim, pô, ninguém dá bola pra isso, eu já fui em vários jogos aí que bate, machucam, 22 

muitas vezes até torce uma perna, quebra um pé, e ninguém liga pra isso. O Nego não, o Nego ficou uma 23 

semana me procurando pra me pedir desculpas. Eu tava agora lembrando, a Daiane falou sobre as 24 

lembranças né, por incrível que pareça como marcar essas coisas, né, a atitude. A palavra esta com o 25 

Presidente Gelson Antunes: Da minha parte também quero te parabenizar, porque apesar de eu não ter lá um 26 

relacionamento estreito com o nego, mas as poucas vezes que eu conversei com ele, eu sempre vi um cara feliz, 27 

um cara alegre, um cara simples, e eu nunca vou me esquecer, acho que a terceira vez que ele conversava 28 

comigo, onde ele parou a moto pra me cumprimentar, eu tinha feito um evento lá na Sans Souci, tava iniciando 29 

um trabalho pra aquisição daquele terreno lá e eu tinha vindo aqui apertar um pouco os políticos, agora descobri 30 

que é o contrario, mas de primeira eu apertava, então eu vim pedir uma ajuda pra fazer um galeto beneficente e 31 

o “nego” me ajudou e após esse evento ele me encontrou no portão da prefeitura, e ele tinha uma moto, parece 32 

que amarela, vermelha? Vermelha. Sei que chamava atenção, amarelo era o caminhão, e ele parou aquela moto e 33 

quando ele foi botar a perna, a perna não obedeceu e ele caiu, e ele disse olha, não sei o que ta me acontecendo 34 

mas desde ontem to tendo problema com essa perna, e ali evoluiu aquele quadro, conversei com ele inúmeras 35 

vezes e vi o tamanho do coração dele, tenho certeza que eu falar pelo João, o quanto o João tem um apreço por 36 

ele, sempre fala muito bem dele, o que ele fez pelo João não sei se alguma outra pessoa faria, de abrir mão do 37 

mandato dele, no final não sei muito bem distinguir, mas o João sempre me compra uma história, favoreceu 38 

muito o João como suplente, pode ficar até o final, e ele parece que renunciou né, pro João permanecer como 39 

Vereador, se pode ver a grandeza do coração dele, depois ali já na situação em que ele se encontrava, visitei 40 

algumas vezes no hospital, visitei também na casa dele, e a gente via a força que ele tinha, sobre tudo depois, já 41 

naquele sistema de leitura que tinha ali, o Ramiro conversava com ele, e ia me passando, interpretando, que 42 

tinha uma ligação maior e eu vi a fé que criou no coração dele, e a forma que, como falou aqui a Daiane, cada um 43 

tem a sua forma de crer, e eu respeito todas as formas, mas como é bom bom, pra mim que sou cristão, que creio 44 
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na palavra de Deus que cre em Jesus, e alguém dizer, eu creio em Jesus, Jesus disse que ele é a ressurreição e 1 

vida, então na verdade, e todo aquele que dá esse passo e confessa, passa o estado de morte, do pecado e passa 2 

pra o estado de vida eterna, então que sirva essa questão da separação, é muito dolorosa, mas a grande 3 

importância da vida do “nego” é que ele semeou boas coisas e nós estamos aqui memorizando coisas boas dele, 4 

mais do que merecido a homenagem, poucas vezes tenha encontrado com ele, mas a fama dele na cidade é 5 

muito boa, então parabéns Vereador Rogerio pela excelente inciativa e nos resta aqui apenas te aplaudir e votar 6 

junto contigo teu projeto porque da minha parte, falo por mim, é muito importante ficar ali um memorial do 7 

“nego” (...) que é de Don Feliciano também né, eu fui criado lá no meio dos polacos, sei até falar um pouco de 8 

polonês também,  não tendo mais ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que 9 

concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores, peço a Secretaria que faça a 10 

chamada das explicações pessoais. NÃO HAVENDO USO DA TRIBUNA. A palavra esta com a 11 

Vereadora Daiane Gonçalves: Gostaria de registrar a presença do Nilton Presidente da associação conto 12 

coral, então nos votamos hoje em regime de urgência o projeto para que possa dar agilidade para 13 

realização de termo de parceria,  (...) inicio ne , sabe que algumas coisas agente ate (...) voluntaria mente 14 

para que nos possamos estar recebemos os recursos com parceria com o executivo municipal, nos que 15 

agradecemos. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Quando são quinze horas e trinta e três  16 

minutos dou por encerrada a Sessão Plenária. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 17 
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