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Regularização Fundiária: moradores do

Progresso Triângulo, Campo do Medianeira

e APAE recebem títulos de Propriedades

A Prefeitura de Eldorado do Sul, através da
sua Secretaria de Habitação (SEHAB), realizou
quinta-feira, 01 de julho, a entrega dos títulos de
propriedade aos moradores do Progresso Triângulo, Campo do Medianeira e Apae. A cerimônia
aconteceu no passo de entrada do Centro Administrativo da Prefeitura de Eldorado do Sul e
marcou mais uma etapa do projeto “Regulariza
Eldorado”, que tem base na Lei Federal 13.465/17.

Em um ato simbólico, conduzido pela Coordenadora dos Projetos de Regularização Fundiária, Paula
Parolli, o Vice-prefeito, Ricardo Alves e o Secretário de Habitação, João Ferreira receberam os representantes
das cerca de 55 famílias. Agora, com o título de propriedade em mãos, os moradores possuem a segurança
jurídica e a possibilidade de promover melhorias em suas residências através de financiamentos bancários e
projetos habitacionais. Até o momento, o programa de regularização fundiária do Município já proporcionou a
titulação de mais de 950 imóveis e o registro de 30 unidades públicas na cidade.

A ação também contou com a presença da Procuradora Geral,
Maria Ângela Junqueira; dos Procuradores Adjuntos, Cinara Oliveira e
Carlos Marçal, do Secretário de Administração e Patrimônio, Rodrigo
Silveira; do Vereador, Juliano Soares e demais servidores públicos municipais que acompanharam o ato de entrega.
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Vacinação Covid-19: mais de 1000 doses
são aplicadas em menos de 24 horas
O mutirão de vacinação nos dois pontos de vacinação em Eldorado do Sul, realizado no dia 02 de
julho, rendeu o recorde de vacinas aplicadas em 01 único dia. Foram imunizados com a primeira dose mais de
1000 eldoradenses nas faixas etárias de 40 anos completos ou mais.

Secretaria Municipal de Saúde
promove mutirão de vacinação
da Influenza em caminhoneiros
A SMS promove durante o dia 6 de julho,
das 9h às 17h, a imunização da Influenza (vacina
da gripe) para os caminhoneiros em parceria com
a Polícia Rodoviária

Pág. 3

10 ANIMAIS GANHAM UM NOVO LAR
ATRAVÉS DA FEIRA DE ADOÇÃO

A Feira de Adoção que aconteceu, no dia 10 de julho, no pátio da Prefeitura de Eldorado do Sul, foi um
grande sucesso. Dos 12 animais levados
para adoção, 10 ganharam um novo lar.
O evento foi realizado pela Secretaria
de Meio Ambiente (SMAM).

Além do sucesso obtido na adoção,
mais de 200 mudas de árvores e 300
mudas de flores foram doadas aos visitantes, além da arrecadação de mais de
150kg de resíduos eletrônicos, no ecoponto que foi disponibilizado. A equipe
da SMAM também divulgou aos participantes informações sobre castração.

O Secretário de Meio Ambiente, Gilberto Silva, falou sobre o sucesso da Feira:
“graças ao empenho de toda a equipe, atingimos o objetivo principal, que é dar uma nova
chance aos animais carentes de um lar e
incentivar a adoção consciente”, destacou.
Todos os adotantes assinaram um
termo de adoção e responsabilidade, deixaram cópia de documento oficial e foto com o
animal adotado. Os adotantes já saíram da
feira com data da primeira visita veterinária
agendada, com direito a 01 ano de atendimento veterinário gratuito e castração do
animal garantida.
Para realização da feira todos os protocolos de saúde foram observados.
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Na manhã do dia 14 de julho, o Prefeito Ernani Gonçalves recebeu em seu gabinete
o Deputado Estadual Marcus Vinícius Vieira de Almeida, que trouxe indicação do Senador
Luís Carlos Heinze sobre a liberação de verbas para saúde de Eldorado do Sul.
O Deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida, ocupa a cadeira no parlamento
gaúcho, desde abril deste ano, quando deixou a direção do IPE-Saúde. Por ter bom relacionamento com o Instituto, veio acompanhado do atual diretor Vladimir Rocha, para tratar da
adesão do Município ao plano de saúde do Estado o que é uma antiga reivindicação dos servidores.

Segundo o Secretário de Administração
e Patrimônio, Rodrigo Silveira, que
também acompanhou a reunião, “agora
falta pouco para finalizar o cadastro dos
servidores junto ao órgão estadual e logo
começa o processo de adesão ao tão
esperado plano IPE-Saúde.

Mesmo em tempo de pandemia, com
expressiva redução na arrecadação,
permanece o empenho do Governo Municipal na melhoria dos serviços prestados à população e a valorização dos
servidores municipais com a possibilidade desse importante benefício”, destacou o secretário.
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Entrega do Projeto do novo
Pronto Atendimento 24 horas

No dia 19 de julho, estiveram reunidos no Gabinete
do Prefeito Ernani Gonçalves, a Secretária Municipal
de Saúde, Juliana Carvalho, o Secretário Municipal de
Planejamento, Josimar Cardoso e o Engenheiro Civil,
Henrique Burger, para formalizar a entrega do projeto da
reforma e ampliação do Pronto Atendimento 24 horas de
Eldorado do Sul.
Segundo o Prefeito Ernani Gonçalves o projeto já
está em fase licitatória e a Prefeitura de Eldorado do Sul
possui previsão de dez meses de construção. “Pedimos a

compreensão da comunidade de Eldorado do Sul, pois durante a
obra os atendimentos precisarão ficar descentralizados nas Unidades de Saúde.”

A Prefeitura de Eldorado do Sul, juntamente, com a
Secretaria de Saúde e a Secretaria de Planejamento visam
beneficiar toda a comunidade que pela, primeira vez, terá
uma estrutura hospitalar.
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PREFEITURA RECEBE A DEVOLUÇÃO DE
R$50.000.00 DO lEGISLATIVO MUNICIPAL

A entrega foi oficializada pelo Presidente da Câmara de Vereadores, Fabiano Pires, no
Gabinete do Prefeito Ernani Gonçalves.
Na manhã de 22 de julho, o Prefeito Ernani Gonçalves recebeu em seu Gabinete o Vereador e Presidente da Câmara, Fabiano Pires, para oficializar a devolução de R$50.000 referente a economias do duodécimo da Casa Legislativa de Eldorado do Sul. Na reunião,
também estiveram presentes o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gilberto Agostinho
(Beto da Smam). A quantia será destinada a castração de animais domésticos de rua ou de
famílias de baixa renda, além da aquisição de medicamentos e tratamentos de animais doentes ou atropelados.
— A Câmara de Vereadores está fazendo o trabalho de economizar o dinheiro do contribuinte
e devolvendo ao Executivo para que seja empregado nas demandas da cidade. Esta quantia
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) será destinada ao Meio Ambiente, pois os animais da
cidade também merecem tratamento digno, além de que a castração é uma forma de prevenir
a reprodução de animais de rua. — relatou o Vereador Fabiano Pires.
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