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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e cinco  minutos, reuniram-5 

se no Plenário Dejalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, sob a 6 

Presidência do Vereador Gelson Antunes e os seguintes Vereadores  Fabiano Pires – MDB , João 7 

Francisco Moraes Cardoso – PT, Rogério Goetz Munhoz– PSB, Jorge Vidal Amaral- MDB, Juliano 8 

Soares – PT, Daiane dos Reis Gonçalves – PDT, Francisco Alexandre Morfan – MDB e Delmar Nunes – 9 

PDT. Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Boa a tarde a todos  10 

senhores, havendo quórum regimental, vamos dar inicio a Sessão Plenária. Versículo bíblico. Leitura 11 

das Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação:  221 João Cardoso – PT- 12 

Indica que seja feito um estudo junto ao DNIT da viabilidade de criar um acesso a BR 116. A palavra 13 

está com o Vereador João Cardoso : Presidente só pra uma das indicações minha  acabou tendo 14 

problema acabou não entrando no sistema a três dois se pudesse é três dois, se pudesse incluir na ordem  15 

do dia . A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Coloco em votação pedido do Vereador 16 

Tigre agora ninguém pra discutir em votação todos concordam permanecem como estão aprovado vamos 17 

colocar  três dois .Indicação: 222 Juliano Soares - PT -Que a população Eldoradense tenha um local em 18 

nosso município que atenda os problemas Traumatológicos.  Indicação: 223 Juliano Soares - PT- 19 

Horário estendido na farmácia municipal, ou uma extensão da farmácia no posto de saúde 24 horas. 20 

Indicação: 224 Fabiano Pires- MDB -Dispõe sobre a inclusão do ensino de educação física, no currículo 21 

das escolas de educação infantil do município de eldorado do sul e dá outas providência. Indicação: 225 22 

Delmar Nunes – PDT -Que seja feita uma parada de ônibus, para o transporte escolar, nas proximidades 23 

da volta do esse, no acesso a BR 290 no sentido Bairro Centro da cidade.. Indicação:226 Chico Colono - 24 

MDB- Instalação de iluminação pública na passarela entre as ruas Napoleão Tavares de Jesus e a João de 25 

Deus . Indicação: 227 Chico Colono - MDB -Seja instalado “Braço” e suporte para lâmpada no poste de 26 

luz na rua 17 de maio em frente ao n°10, Assentamento do IRGA. Indicação: 228  Gelson Antunes – 27 

PDT -Que o Executivo Municipal realize a manutenção/substituição da tubulação de esgotos da Rua 28 

Sombrio .  Indicação: 229 Daiane Gonçalves - PDT -Que seja ampliado o período de Licença-29 

paternidade aos Servidores Públicos Municipais .Indicação: 230 Daiane Gonçalves - PDT- Que seja 30 

construída uma Lombo faixa e instalados postes de Iluminação em frente à E.M.E.F. Getúlio Vargas. A 31 

palavra esta com o Vereador João Cardoso: Presidente peço que inclua na ordem do dia uma 32 

indicação. A palavra esta com o Vereador Fabiano Pires :  Senhor presidente uma questão de ordem eu 33 

gostaria que fosse inserido na ordem do dia a indicação um de o número três dois um aja vista interesse 34 

publico .A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Coloco em votação pedido do Vereador 35 

Fabiano, não tendo ninguém pra discutir coloco em votação todos concordam permanecem como estão 36 

aprovado por todos os Vereadores, vamos colocar duzentos e trinta e um. Indicação: 231 Fabiano Pires 37 

– MDB - Dispõe sobre a inclusão do ensino de educação física, no currículo as escolas de educação do 38 

sul e dá outras providencias. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes : Coloco o pedido do 39 

vereador tigre em discussão, é são duas pautas muito importante, não tendo ninguém pra discutir coloco 40 
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em votação pedido do vereador  como não há  na ordem do dia vereadores que concordam permaneçam 1 

como estão aprovados por todos  todos os vereadores ,já vamos proceder a leitura . Indicação: 232 João 2 

Cardoso – PT - Indica ao Poder Executivo Municipal através da sua Secretaria competente, que seja feita 3 

a manutenção na Iluminação Pública, nas lâmpadas dos postes da Estrada Monte Alegre , Assentamento 4 

Apolônio de Carvalho, localizado neste Município. PROJETOS DE LEI DO PODER LEGISLATIVO 5 

COM ENTRADA - Projeto de Lei do Legislativo 23- autor: Gab. Presidência - Dispõe sobre a nomeação 6 

“Rua Maria Terezinha Vivian” a rua localizada paralela à BR 290, bairro São Pedro II, Distrito Parque 7 

Eldorado e dá outras providências. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes : Gostaria de pedir 8 

aos senhores se estão de acordo quero que   bote essa lei no regime de urgência visto que até os 9 

moradores interessados estão aqui hoje é uma necessidade na exposição de motivos ligação de visitas 10 

coloco em discussão se o senhores estão de acordo permaneçam como estão muito obrigado entra no 11 

regime de urgência então.  PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO COM ENTRADA :  12 

Projeto de Lei Do Executivo 66-  "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter 13 

temporário de excepcional interesse público, 01 (um) Nutricionista e dá outras providências." A palavra 14 

esta com o Presidente Gelson Antunes : Esse projeto baixa as comissões e também o projeto do 15 

legislativo baixa as comissões junto ,quando são quatorze horas e trinta dois minutos suspendo a sessão 16 

para reunião das comissões permanentes . A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: quando 17 

são quatorze horas e trinta e cinco minutos dou por reaberta a sessão. PROJETOS DE LEI EM 18 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO 19 

PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei do Executivo 86 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 20 

crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências. favorável por toda as comissões 21 

parecer jurídico favorável , esta abito a ser votado esta discussão . A palavra esta com o Vereador 22 

Juliano Soares : Acho quer a gente teve uma boa conversa pela manhã sobre esse projeto, esse projeto é 23 

um projeto importante pra o governo e também pra fazer que a gente equipe melhor aa secretaria de 24 

obras, e também pra acabar com essas maquinas terceirizadas que tão dando um custo, a gente que vem 25 

acompanhando mais a secretaria aí, as vezes as maquinas são tão antigas, que elas ficam dois, três dias 26 

quebradas e acaba atrasando o serviço deles, a gente sabe que não é fácil, mas acredito que a secretaria 27 

vai avançar bastante agora com esses equipamentos, espero que seja o mais breve possível que essas 28 

maquinas já estejam na rua, pra melhorar o serviço que já é bom mas que pode ser muito melhor. A 29 

palavra esta com o Presidente  Gelson Antunes : não tendo ninguém pra discutir coloco este projeto em 30 

votação Vereadores que concordam permaneçam, como estão aprovados por todos os vereadores ,esta em 31 

discussão o projeto de lei vinte e três do legislativo. A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: 32 

Presidente! Lembrar né, acho que é um projeto simples, de dar nome à rua, mas é importante lembrar a 33 

quem dá o nome, né, e a Teresinha Vivian foi uma pessoa impar, uma lutadora lá do centro (...) tive o 34 

prazer de conhece-la, nos movimentos que a gente viveu durante antes aí, de luta, ela era um guerreira 35 

daquela localidade, trabalhou muito pelo assentamento lá e eu acho que foi uma lembrança muito boa e 36 

eu acredito que tenha sido com a colaboração dos moradores lá, né, mas, mas é uma lembrança muito 37 

bem lembrada, esse nome né, é uma pessoa que nos deixou muito cedo, que tinha um baita, um grande 38 

trabalho na comunidade, que nos deixou muito cedo e até então não tinha sido lembrada, né, então eu 39 

acho que a homenagem a ela é muito importante. A palavra esta com o Presidente  Gelson Antunes: 40 

Muito bem agradeço a vocês por colocarem esse projeto em regime de urgência devido a necessidade que 41 

o pessoal tem estão se instalando tem o projeto do INCRA é pra são terrenos ali na frente da BR os 42 

moradores tem posse das terras lá pra cima  e vão  morar ali embaixo mais próximo dos recursos isso não 43 

aconteceu mais o pessoal já estão mobilizar pra construir ali e não estão conseguindo rede de energia 44 



 39 

 

então foi feita essa solicitação para que o pessoal conseguisse a instalação elétrica e por isso a urgência e 1 

a questão do nome dessa senhora foi pro sugestão dos próprio moradores  não tive a honra lhe conhecer  2 

mais os moradores por unanimidade aprovaram o nome dela pra ter acesso por essa estrada será de grande 3 

importância agradecemos os senhores aqui são moradores lá produtores rurais serão beneficiados com 4 

essa estrada que vai ser ter ali ,não tendo ninguém mais pra discutir eu coloco em votação vereadores que 5 

concordam permaneçam como estão aprovados por todos os vereadores, Peço a secretaria que proceda a 6 

chamada para as Explicações Pessoais.  USO DA TRIBUNA: A palavra esta com o Vereador Rogério 7 

Munhoz: Desculpe, estou meio gripado posso engasga, presidente quero cumprimentar os demais colegas 8 

vereadores e a nossa comunidade aqui toda presente é sempre importante a gente está  também nessa 9 

tribuna e as pessoas aqui nos ouvir, muitas vezes a gente tem uns assunto que não podem deixar passa 10 

presidente mesmo sendo um assunto que vou tratar não é um assunto que desrespeita nós da cidade aqui 11 

mas nós temos que se indignar com as coisas que esta acontecendo com nosso Brasil e a gente tem que 12 

trazer a publico isso eu pelo menos tenho que deixar gravado isso nos canais da casa, que essa casa se 13 

manifestou contra isso né, já vem algum um tempo que o INSS vem fazendo as tais” pericias” chamando 14 

todo mundo pra fazer as revisões das pericias e eles tem aventado isso das pericias são negadas das 15 

revisões das pericias ou seja oitenta e sete porcento das pessoas vão para casa vão procurar serviço 16 

literalmente, só que tu começa ver um caso aqui outro ali então tu vai bom tudo bem tu tem que corrigir 17 

umas irregularidades tem que corrigir com certeza , mas nós soubemos que existi muitas pessoas que se 18 

aproveitam dessa situação  né pra esta lá encostada no INSS se diz né, mas tem umas aberrações né 19 

presidente e é contra isso que não temos que nos calar. Tenho vários conhecidos e aqui vou citar alguns 20 

exemplos de pessoas  que não tem a mínima capacidade de trabalhar e foi tenho um caso lá de General 21 

câmara e conversei com ele no fim de semana agora ele tem cinquenta e sete anos esta vinte e sete anos 22 

aposentado por invalidez no INSS vinte sete anos ele sofreu um acidente no trabalho ele tem uma perna 23 

oito centímetro mais curto que a outra ele não tem a parte do fêmur aqui né ele perdeu no acidente é ele 24 

esta totalmente incapacitado vinte sete anos no INSS, chamou ele e mandou ele pra casa esta  dispensado 25 

pode procurar serviço uma pessoa com essas condições vai pode trabalhar,(...) coitado do rapaz  esta lá 26 

desesperado não sabe oque faz não sabe oque faz esta totalmente desesperado, e simplesmente cortam o 27 

beneficio deu. Esta errado isso agora poucos dias chegou aqui o ex-vereador alvaro que ele esta com 28 

problema nos dois tornozelos estourados o INSS chamou ele e dispensou ele também e o INSS mandou a 29 

tal carta de aposentadoria por invalidez em março ou abril e agora (....) a carta e mandou ele trabalhar de 30 

muleta vai procurar serviço numa empresa vai concorrer com outras pessoas jovens(...) outra pessoa que 31 

eu também estava lá no fim de semana, que ela estava seis ou sete anos no INSS por essas questões de 32 

trabalho continuo com a mão(...) que eu não sei exatamente oque é aqui assim na mão ela não conseguia 33 

nem pegar essa garrafa térmica na mão (...) e agora ela fez cirurgia esta com a mão enfaixado faz quinze 34 

dias (...) só um pouquinho qual o critério que esta sendo usado porque INSS pega e dispensa as pessoas 35 

do seguro, porque o INSS tem duvida da capacidade  providencie pra essa pessoa os exames necessários 36 

pra que ela refaça os exames. Você vai refazer os exames todos teus exames, contatar que tu tens 37 

condições de trabalho tu volta ao trabalho, mas só ai cancela o beneficio. Tu tem que manter a pessoa com 38 

esse beneficio pra pode fazer todos os exames. Porque nós sabemos no INSS se tu precisa do laudo 39 

medico de um ortopedista  ou do traumatologista os municípios não tem, nós não temos (...) do estado tu 40 

tem que consultar com o clinico te dar o encaminhamento via sistema pro estado pra consultar o 41 

especialista pro especialista fazer os exames todos necessário pra depois te dar um laudo, se foi um Raio-42 

X é mais simples ate se tiver que pagar um Raio-X ainda é mais barato. Mas se for uma ressonância no 43 

estado alguém faz no estado uma ressonância pelo sus não tem ressonância, pelo sus ou tu vai esperar 44 
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cinco seis anos ou tu faz uma ressonância e paga do teu bolso se o INSS cortou teu beneficio não faz. Ou 1 

seja que estou dizendo pros senhores o INSS esta cortando o beneficio das pessoas pra fazer caixa, se a 2 

pessoa tira se a pessoa se o INSS trinta e cinco porcento das pessoas tira o beneficio são milhões de 3 

pessoas que estão indo procurar seus direitos, a pessoa diz senhor recorre com a justiça. mas no mínimo 4 

se a pessoa tiver dinheiro pra fazer todos esses laudos e exames que tiver que ser feita pra recorrer ao 5 

INSS no mínimo três meses então é um cálculos simples são três mês que o INSS não paga pra ti quando 6 

entrar na justiça e ganha de novo beleza mas vai ganhar de novo três meses que o INSS faz caixa com 7 

dinheiro das pessoas que estão impossibilitada de trabalhar é crime gente tem que ser considerado crime 8 

isso é um absurdo quantas pessoas o desesperos dessas pessoas, presidente então como é que vamos ficar 9 

calados depois de ver tantas situação só eu citei três aqui rapidinho poderia citar de pessoas que estão 10 

desesperado(...)que estão recorrendo amigos ou se desfazendo de algum bem pra pode fazer um laudo. 11 

Esse medico de Guaiba, que é muito conhecido (...) tu conhece tu que trabalhou na saúde aquele cara de 12 

guaiba não lembro o nome dele é quinhentos reais um exame uma consulta pra ele dar um laudo 13 

quinhentos reais e olha como fica essas pessoas, então assim o eu tentar falar com o deputado federal pra 14 

ver qual é o posicionamento deles ou congresso nacional e ver oque eles estão  fazendo tem que achar 15 

uma forma de ver isso ai isso não  é possível gente isso é um crime que estão fazendo com o povo da 16 

classe trabalhadora com o pobre que esta impossibilitado de trabalhar(...) que não tem muita condições o 17 

INSS tinha que dar no mínimo uma condição dela fazer todos os exames e prova que tem condições de 18 

trabalho não simplesmente cortar seu beneficio e manda procurar seus direitos isso é crime contra o povo 19 

isso não se pode aceitar (...) uma decisão  o governo querendo fazer caixa o INSS querendo fazer caixa 20 

nas costas do povo é triste muito triste pessoas que vivem nós estamos falando de pessoas que vivem da 21 

aquele salario mínimo ai tu tem que achar uma forma que nem esse meio amigo há vinte sete anos vive do 22 

INSS (...) depois de aposentado por invalidez uma pessoa invalida tem que  recorrer pra pode ver seus 23 

direitos isso é desumano é um crime então não podemos ficar quieto nós temos que nos manifestar aqui 24 

nessa casa , porque nós somos representantes dessa comunidade também tem eldoradenses nessas 25 

situações por isso vim aqui falar e vou tentar buscar trazer informações  e algum modelo mas a nível 26 

nacional, OBRIGADO. A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Só para lembrar também que as 27 

pessoas compram medicamentos e são caros e elas compram por recurso próprio, provavelmente também 28 

vai acabar indo para (...) do Município, o Município também vai ter que comprar enfrentar a (...) dos 29 

medicamentos que muitas vezes (...) muitas vezes já aconteceu na (...) diversas vezes, as pessoas por não 30 

(...) uma medicação nem o município, elas entram contra o município segurar reter dinheiro (...) os 31 

medicamentos são muito caros, isso provavelmente nos vamos sentir nas contas da saúde (...). A palavra 32 

esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Perfeito boa colocação, obrigado Boa tarde. A palavra esta 33 

com o Presidente  Gelson Antunes: Contribui com a fala do Vereador Rogério e eu me lembrei aqui 34 

enquanto o Vereador tá, o Rogério tava falando da fala do Vereador Chico Colono, ele diz assim "esse 35 

governo ta desorientado, ta perdido", não disse da onde que veio, né, Vereador Chico e eu vi agora, menos 36 

de um mês me procurou um cidadão aqui, veio me ofertar um veiculo de trabalho, por que a sua 37 

habilitação foi caçada por que ele ta impossibilitado de dirigir, problema de coração e problema de 38 

depressão e agora o INSS, olha só, olha como o negócio não converge, o DETRAN caçou a carteira dele, 39 

tirou a carteira profissional e deu uma carteira amador e o INSS deu alta pra ele, resumo da história, ele 40 

veio vender um veículo de trabalho por que não pode mais dirigir, então aonde é que vai parar a nossa 41 

situação, aonde é que vai parar esta questão, uma outra questão Vereador Juliano falou bem rápido, acho 42 

que é um alerta pra nós, as vezes a gente vê por ai, na rede social é barbada, né e o cara fica valente, 43 

inteligente e tudo mais e é importante, um veículo importante mas eu digo assim, que as vezes tem 44 
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queixa, as vezes nós nos queixamos de barriga cheia e as pessoas se queixando por não ter algum 1 

medicamento e coisas mais, mas uma verdade é que ta vindo gente de muitos municípios buscar 2 

medicamento na nossa farmácia, ta vindo gente de mais de trinta município consultar em Eldorado do 3 

Sul, por que nos seus municípios não tem médico, nós estamos aqui, não é perfeito e nunca será, mas nós 4 

estamos bem atendidos, em razão de muitos municípios por ai fora e isso ta saturando as nossas finanças e 5 

eu acho que só jogar aqui pros senhores que a gente deve ir conscientizando a nossa população, de que 6 

tem que ter alguns critérios de retirada de medicamentos, não pode ser assim, acho que precisamos da 7 

uma prioridade pros nossos munícipes, por que daqui a pouco os nosso vão procurar e não vai ter 8 

medicamento lá por que ta vindo gente da Mariana Pimentel, ta vindo gente da Barra do Ribeiro, ta vindo 9 

gente de Porto Alegre, por que pra conseguir um medico em Porto Alegre tem que ir pra fila meia noite 10 

pra consultar no outro dia, enfrentando chuva, enfrentando frio o que for e as pessoas tão vindo aqui 11 

buscar atendimento, e ai eu fui procurado por muitas pessoas, dizendo assim que "poxa mas nós agora 12 

conseguimos lá", bom, mas são moradores da Ilha da Pintada, são moradores da Ilha das Flores e de 13 

outros municípios ai e as vezes eles procuram por que tem parente aqui em Eldorado e os parentes vem 14 

reclamar e até nos mandar foto da fila que ta na farmácia, mas se tem fila é por que tem medicamento lá, 15 

se não tivesse medicamento nem procurar, não procuravam, então acho que nós precisamos dar um apoio 16 

nessa hora ai, pra nossa secretaria de saúde e pro Prefeito pra que se crie algum critério de nós atender os 17 

nossos munícipes ai e não deixar ficar meio como ta hoje por que ta indo muito pra outros municípios ai e 18 

daqui a pouco falta recursos pros nossos aqui, Vereador Rogério, desculpa, Vidal. A palavra está com o 19 

Vereador Vidal: E hoje ta bem fácil da gente pegar e estancar essa sangria, que hoje é uma sangria, 20 

talvez quase cinquenta por cento vem de fora pegar medicamento de nós, hoje existe o cartão do SUS, 21 

que ele ali com a numeração tu identifica se é do município ou não, ou de que município é, Porto Alegre 22 

já cortou, tinha postos de saúde que nós aqui do município de Eldorado íamos buscar lá, hoje tu chega lá, 23 

tu apresenta o cartão do SUS, tu não é de Porto Alegre, não adianta tu da o endereço, não, mas o seu 24 

cartão SUS comprova que o senhor é de Guaíba, Barra do Ribeiro, então acho que nós temos que começar 25 

a aplicar essa norma, por que, pra poder facilitar e deixar o acesso livre pra os Eldoradense pegar remédio 26 

e com a sobra dessa demanda grande ai nós podemos investir em outros medicamentos nos quais hoje a 27 

gente não tem, né. A palavra está com o Vereador Gelson Antunes: É importante, agora pra que isso 28 

aconteça Vereador Vidal, eu aproveitei o gancho do Vereador Fabiano, que nós, Vereadores temos que ter 29 

essa sensibilidade de dar o suporte que a secretaria, que o Prefeito precisam, por que ai surge os alarmes 30 

por ai fora, então Vereador Chico... A palavra está com o Vereador Francisco Alexandre Morfan: Eu 31 

já vinha na sessão solene no aniversário do município eu trouxe a, eu falei, um dia eu to no posto de saúde 32 

só cuidando, placa de Sertão Santana, de Barra do Ribeiro,  de Tapes, de Guaíba, de Porto Alegre, de 33 

Canoas, todos vindo buscar medicamento, por que o município faz a sua parte, investe os quinze por 34 

cento, mas mais sete por cento do seu orçamento, pra fazer saúde, gestão, tão quantos os outros, falta 35 

medicamento nos outros municípios e falta médico, Eldorado do Sul ta levando sua população e mais dez, 36 

doze municípios da região metropolitana, então assim ó, acho que tem que haver uma maneira, a 37 

secretaria tem que ver uma maneira de estancar isso ai e através do cartão do SUS, né, pode, aham, 38 

exatamente, pode ser estancada, muitas vezes falta pro nosso cidadão e o de fora vem buscar, é 39 

contemplado. A palavra está com o Vereador Gelson Antunes: Na verdade eu até já propus essa, de a 40 

gente fazer uma lei e nós precisamos se os senhores concordam, fizemos junto, por que isso é 41 

preocupante, por que recebi um grupo de pessoas essa semana pra se queixar que tinha fila e que estavam 42 

no frio e que ninguém fazia uma triagem, mas essa maioria, setenta por cento dessas pessoas não eram 43 

moradoras de Eldorado, os familiares vieram aqui  se queixar do tio, da tia, do irmão que vieram da Ilha 44 
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da Pintada, vieram de outros locais pra buscar medicamento aqui, então acho que isso nós precisamos ter 1 

essa consciência, Vereadora Daiane. A palavra esta com o Vereadora Daiane Gonçalves : Boa tarde a 2 

todos! O que a gente tem que atentar muito é a questão do sistema único ser universal e a nossa secretária 3 

aqui já citou muitas vezes essa questão de que ela jamais vai poder negar um atendimento de alguém que 4 

chegue no pronto atendimento ou que queira consultar mesmo nas UBS da cidade porque na verdade o 5 

que acontece é uma migração. Nós aqui atendemos pessoas que de outras localidades, mas bem da 6 

verdade nós do Parque consultamos em Arroio dos Ratos, nós da Picada consultamos na Ilha da Pintada, 7 

nós do Apolonio consultamos em Charqueadas e assim vai, então há uma troca de pessoas das outras 8 

cidades daqui pra lá e da lá pra cá e como é que fica a questão do recurso, porque o recurso vem da união 9 

e ele não vai poder determinar se é pra cá ou pra lá, tem a demanda do recurso do município que é o que o 10 

prefeito tá colocando os vinte e dois por cento de investimento que talvez tu possa separar, esse recurso 11 

aqui é comprado medicamento, é só pro pessoal de Eldorado do Sul, mas isso vai ser bem delicado pra 12 

gestão da saúde porque no momento que tu começa a excluir, tu vai começar a segregar a área da saúde 13 

que é um processo universal, então isso tem que ser feito com muita cautela, também com muita 14 

prudência jurídica, é só essa minha observação. A palavra esta com o Vereador Vidal Amaral: É 15 

assim,  nós estamos falamos  em coisas (...) é nos temos falamos em coisas de medicamentos, o cartão do 16 

SUS diz que é universal o atendimento, o atendimento médico é universal , mas a distribuição de 17 

medicamento não é entendeu, são coisas distintas, estamos falando dos atendimentos , nos estamos 18 

falando dos recebimentos de medicamentos, obrigado Daiane. A palavra esta com o Presidente  Gelson 19 

Antunes É no meu entendimento a consulta o atendimento médico ele é em todo o território né mais a 20 

questão de medicamentos é discutível por que se você for em Charqueadas ,se você for em Porto Alegre 21 

você não consegue tirar medicamento com o cartão SUS  de Eldorado do Sul lá você não consegue se eles 22 

acharam o meio lá de bloquear nosso cidadão, daqui mais Arroio dos Ratos também não Arroio dos Ratos 23 

ele estão negando atendimento hoje médico por que eu sei por que tenho meus rapazes ali seguidamente 24 

de noite tenho que tá recorrendo ao hospital de Arroio dos Ratos e é uma luta terrível pra gente conseguir 25 

atendimento médico tu é do Par que busca ,ta no lugar errado dificulta tem gente na fila (...)então eu acho 26 

. A palavra esta com o Vereador Fabiano Pires : Casualmente eu estava realizando uma visita na nossa 27 

farmácia Municipal ontem logo pela manha, e conversei com a coordenadora da farmácia hoje nos temos 28 

uma média de quatrocentos  atendimentos mês , ano passado foi mais de nove mil atendimento mês pela 29 

farmácia, e o recurso que vem para o medicamento ele é (...) por habitantes,  e considerando um recurso 30 

Municipal Estadual  e Federal da valor médio de treze reais por habitante ano, então esse fluxo de  31 

pessoas fora do Município estão (...) isso e luz de alerta,  que o recurso ele é finito, e se nos não criarmos 32 

ferramenta pra (...) o nosso medicamento vai faltar para os moradores de Eldorado do Sul, porque a 33 

demanda aumentou, quatrocentos atendimento mês,  mais inaugurando farmácia  no Bom Retiro, no 34 

futuro próximo Sans Souci e Progresso,  é o velho ditado diz que tem o povo vem, então a gente precisa 35 

criar controles porque para o nosso pessoal vai começar a faltar, obrigado. A palavra esta com o 36 

Vereador Juliano Soares: : Nós não podemos deixar também de lembrar que parte disso também é o 37 

desemprego, o desemprego esta muito grande pessoal, então as pessoas não estão conseguindo fazer (...) 38 

estão priorizando comer, agua e luz, as pessoas não consegue mais fazer lazer, a gente ve as pessoas 39 

fazendo (...) entrando nos gabinetes ai entregando curriculum, elas batem na porta, e elas ouvem não, e ai 40 

ela esta se agravando, a gente vai ver também estas pessoas saindo do SUS, estão saindo do INSS, elas 41 

vão disputar o mercado de volta, elas vão ter que se (...) de volta do desemprego, isso é parte e culpa de 42 

gestão do governo Federal, quando criou aquele teto da dois quatro um la, disse que não ia, congelou os 43 

investimentos na área da saúde por vinte anos, então nos temos que saber disso também, (...) tentar dizer 44 
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que só a questão administrativa do município que vai resolver, não vai resolver, desemprego esta muito 1 

grande, não sei oque vai ser da gestão, próxima gestão do Governo Federal, mas se não mudar esse 2 

modelo, tentar investir mais, na área de saúde na área da educação, a coisa vai piorar, a gente estava 3 

falando sobre isso esses dias, como a população de Eldorado do Sul e (...) na área de trabalho, ela não tem 4 

(...) de emprego, porque eles dizem que não tem qualificação, mas ai os caras fecham, diminuem vagas no 5 

(...) diminuem vagas no prouni, e assim vai, não vai melhorar, se nos não começar tomar uma (...) isso eu 6 

digo la atrás nos viemos falando, a reforma trabalhista era para resolver, então tem coisas que estão 7 

fracassando infelizmente, respeito a bandeira dos nossos amigos que são coerentes e defendem o nosso 8 

Município com unhas e dentes mas algumas ações que o Governo Federal tomou ta (...) agora, é fato, 9 

respeito muito o Vidal, o próprio Chico já foi contra o governo varias vezes, (...) defendeu isso Fabiano, 10 

mas algumas ações la atrás, nos vamos pagar la na frente, e ano que vem vai ser pior para saúde, esse ano 11 

eu e o Vereador Tigre tivemos em Brasilia (..) todos os recursos que encaminhamos na bancada, do 12 

Município na área da saúde para isso, porque a gente sabe que ano que vem não vamos ter, vai ser pior, 13 

obrigado. A palavra esta com o Vereador Francisco Alexandre Morfan: Eu sei que a palavra estava 14 

com o Presidente, mas a gente não sabe o Presidente a gente não se a (...) Presidente é (...) assim o 15 

Vereador Juliano, nos a população não temos culpa que os políticos corrupto la em cima roubar a (...) do 16 

povo, roubaram o sonho ne a esperança do povo Brasileiro, o povo ta margando porque os nossos 17 

políticos leito com voto (...) direto para fazer politica publica politica sociais (...) Município, a 18 

responsabilidade e deles mas alias eles tiraram tudo oque nos tinha, de direito que foi conquistado por 19 

direito então a população muito menos a nossa população deve de pagar pelo erro de outros Municípios, 20 

os investimentos que vem para nos são de outros vem direcionados para a população não tem que pagar 21 

contas de outros Municípios e muito menos os do governo federal, o recurso que vem aqui os quinze por 22 

cento que estão investindo em saúde é para nossa população, o Prefeito Ernani bota do seu orçamento 23 

liquido mais sete por cento em cima, pra fazer saúde publica, mas para nossa população, nos não temos 24 

que olhar para o umbigo do vizinho de Camaquã ou de Barra do Ribeiro, tem que ter uma politica de boa 25 

(...) mas eu acho que nos não podemos pagar a conta, da nossa população pagar,  conta para os outros 26 

pagar dos erros dos maus políticos.  A palavra esta com o Vereador João Cardoso: : Presidente, eu não 27 

ia falar mas todo mundo fala ne, pois é ninguém ia falar ne, ai o Rogerio foi la e colocou um assunto 28 

polemico, ai tem que falar ne, é mas assim , Rogerio eu acho assim, essa questão vai acontecer o ano que 29 

vem, no outro ano nos também vamos estar pedindo aqui, porque, eu sei que o Prefeito esta investindo 30 

muito em saúde e vai continuar investindo, só que os gastos públicos na saúde e na educação tem um teto 31 

por vinte anos, então as demandas viram muito mais, e o dinheiro continuara o mesmo, esse é o problema, 32 

e eu acho que tem que ver as vias legais ai, senhores Vereadores se nos conseguir ir nessa questão do 33 

medicamento, nessa questão do SUS (...) não pode porque e universal, nos temos que fazer porque é todos 34 

as maiorias do Deputados (...) pelo menos aqui a nossa bancada, nos todos os anos tentamos trazer aqui 35 

para a saúde, porque é uma área que tem que ser prioridade, agora outros Municípios que não priorizam e 36 

não se reindicam  e não se organizam a população tem que cobrar seus (...) claro que e um problema 37 

Federal a questão da saúde da educação, esta sujeito ainda não esperam nada mas no ano que vem se (...) 38 

isso a companheira do SUS mesmo falou, dizia é que nos temos que pagar que nem antes, mas hoje o 39 

Município (..) com o Prefeito esses dias nos estávamos conversando sobre saúde, o estado deve (...) para o 40 

Município aqui, então esperamos que o Estado pague e melhore um pouquinho, agora se deixar a 41 

farmácia aberta, da qui a pouco vem de todo estado aqui, a demanda e muito grande, então nos vamos ter 42 

que, aquilo que nos falamos aquele dia, priorizar oq nos podemos ajudar na questão do Parque Eldorado, 43 

do Bom Retiro, da Picada porque tem gente sim é sendo mal atendido em outros Municípios, por causa da 44 
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distancia, mas nos também temos que fechar a porta, por um outro lado, dos dinheiros que nos investimos 1 

das emendas parlamentares  dos programas do caxa (...) do Governo municipal, aqui na questão dos 2 

medicamentos, porque si não vai acontecer o seguinte, nos vamos comprar fazer de tudo investir o 3 

máximo e a nossa população vai continuar sendo cada dia mais mal atendida, porque o dinheiro jos temos 4 

uma parte não temos tudo e essa parte esta sendo cada dia mais (...) para que outros vem, a população vai 5 

continuar se queixando, então temos que achar os meios legais, a outra questão esta no (...) eu acho que a 6 

secretaria esta pecando em não fazer com a equipe nos o executivo é fazer a medicina preventiva não 7 

deixar chegar no nível (...) em pegar o medicamento todos os dias. Porque isso vai dinheiro e o dinheiro 8 

eu não sei ate quando nos, o município vai suportar, pra ter oque vai ter hoje que e melhores e eu não 9 

conheço municípios viajei por esse estado ultimamente que esta(...) atendendo melhor que Eldorado do 10 

Sul, nesse momento, falando nesse momento, então vamos cuidar,  vamos cuidar porque se hoje melhorou 11 

um pouquinho, porque tem muita gente que se queixa ainda, amanha pode ser bem pior, ta , é isso 12 

obrigado. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes : Eu agradeço por contribuição dos 13 

senhores agradeço a participação da comunidade(..) da família todos que estão presente nossos 14 

agricultores funcionários da casa nossos amigos a população  muito obrigado pela participação nessa 15 

sessão, quando são quinze horas e dez minutos dou encerrada a Sessão Plenária. 16 
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