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Ata nº 004/2020 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia três de fevereiro do ano 

de dois mil e vinte, sob a presidência do vereador Miguel 

Adones de Campos. Encontravam-se presentes os seguintes 

vereadores: Bancada do MDB - Miguel Adones de Campos, 

Sérgio Rodrigues da Silva, Pedro Marafon, Jorgenei Sergio de 

Souza, e Gustavo Luís Baldissera; Bancada do PSB - João 

Francisco dos Santos; Bancada do PT – José Elton de Moraes; 

Bancada Progressista - Eduardo Tatim Rotava, Junior Koch Berté 

e Ida Dolores Walendorff; Bancada do PSDB - Edson Ivo Stecker e 

Luiz Carlos Vizzoto, Bancada do PDT – Ilânio Casagrande Guerra. 

Havendo número legal o senhor presidente abriu os trabalhos 

em nome de Deus e conforme determina o art. 90, inc. I, alínea 

“a” do Regimento Interno foi colocada em discussão e votação 

a ATA Nº 002/2020 a qual foi aprovada por unanimidade. A 

seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura do EXPEDIENTE: 

MOÇÕES:  1- MOÇÃO DE PARABÉNS Nº 001/2020, de 

autoria do v. Edson Ivo Stecker – PSDB, para ser enviada 

aos idealizadores, organizadores, pilotos e demais 

pessoas que estiveram empenhadas na consolidação da 

Pista de Velocar e na realização do primeiro 

Campeonato do Município de Soledade.  2-  MOÇÃO DE 

APELO Nº 002/2020, de autoria do V. Jorgenei Sergio de 

Souza – MDB, para ser enviada ao Poder executivo 

Municipal, para que seja providenciada a instalação de 

um sistema com câmera de vídeo monitoramento na 

esquina formada pelas ruas Nicanor Silveira e Clóvis Dias, 

no Bairro Farroupilha.  3-  MOÇÃO DE APELO Nº 003/2020,  

de autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto – PSDB, para ser 

enviada à concessionária CCR Viasul, para que seja 

providenciada a recuperação dos acostamentos e dos 

acessos da rodovia BR 386 às entradas de ruas no 

perímetro urbano de Soledade.  INDICAÇÕES E PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIAS:  1-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/2020,  de 

autoria do V. Edson Ivo Stecker - PSDB, solicita ao Poder 

Executivo, que através da secretaria competente, providencie 
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com urgência a realização de  patrolamento  patrolamento da 

estrada geral da comunidade do Pontão da Boa União, 

partindo do acesso à rodovia BR 386, e passando pelo pavilhão 

da comunidade, pela serraria do Sr. Louro e pela propriedade 

do Sr. Cesar Bigode, até o entroncamento com a estrada da 

comunidade da Boa União.   2-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

002/2020, de autoria do V. Edson Ivo Stecker – PSDB,  solicita ao 

Poder Executivo que, através da Secretaria competente  realize 

com urgência, a realização de patrolamento da estrada geral 

da comunidade da Cascata, passando pela família Balbinotti, 

pela serraria do Sr. Carlito Costa, pelas propriedades do Sr. Sadi 

Costa e do Sr. Emílio Costa, até a estrada da comunidade da 
Boa União.  3-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/2020, de autoria 

do V. Jorgenei Sergio de Souza – MDB, solicita ao Poder 

Executivo que, através da secretaria competente, providencie 

com a máxima urgência, a colocação de um redutor de 

velocidade na Rua Olavo Bilac, nas proximidades do Mercado 

Maciel, no Bairro Expedicionário. 4-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

004/2020, de autoria do V. Jorgenei Sergio de Souza – MDB, 

solicita ao Poder Executivo que, através do Departamento 

Municipal de Trânsito,  providencie com a máxima urgência, a 

pintura de faixa amarela no meio fio, e demarcação de uma 

vaga de estacionamento rotativo, na Rua José Bonifácio, em 

frente à Unidade Básica de Saúde do Bairro Expedicionário. 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1-  PROJETO DE 

LEI N° 008/2020, autoriza o município de Soledade a conceder 

incentivos para a empresa South Metal Metalúrgica Ltda, com 

doação de um terreno, com cláusula de retroversão, a fim de 

possibilitar a construção da sede da empresa.   2-  PROJETO DE 

LEI N° 009/2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder 

à doação em pagamento; à permuta; e a confessar dívida.   3-  

PROJETO DE LEI N° 011/2020, autoriza o Poder Executivo 

Municipal a realizar termo de fomento com a Sociedade 

Soledadense de Abrigos aos Desamparados – SOSAD, 

cadastrada no CNPJ sob Nº 87.739.642/0001-03, com o repasse 

financeiro de R$ 157.861,80 (cento e cinqüenta e sete mil e 

oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).  
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CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO DE DIVERSOS:  1-  Oficio Circular 

Nº 002/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul, que trata das informações referentes ao SIAPC, auditoria, 

prestação de contas e licitações.   2-  Oficio Circular Nº 

003/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul, que trata das remessas do PAD – Programa Autenticador de 

Dados.  3-  Oficio Circular Nº 001/2020, da Justiça Eleitoral do 

Estado do Rio Grande do Sul, que traz informações acerca dos 

eleitores de Soledade residentes nas localidades limítrofes do 

município.  PAUTA DA ORDEM DO DIA:  NADA CONSTA.  GRANDE 

EXPEDIENTE:  V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     Manifestou ao 

Poder Legislativo e à administração municipal, votos de sucesso 

e bom trabalho neste último ano da  legislatura atual, que 

ambos possam trabalhar unidos em prol do bem estar geral, 

sobretudo a saúde pública, que sempre foi a sua bandeira mais 

defendida, e disse que em breve estará anunciando boas 

notícias do governo do estado, que deverão contemplar esta 

região, sobretudo na área da saúde. Falou sobre a 

precariedade das estradas do interior, problema este que 

persiste ao longo dos anos, escoando o dinheiro público sem 

muitos resultados, elogiou o trabalho que vem sendo realizado 

nas estradas das comunidades do Pontão da Boa União e Santa 

Terezinha e questionou o motivo de tais obras não serem 

terceirizadas a fim de garantir-lhes uma boa qualidade, citou 

comunidades onde as vias encontram-se intransitáveis e a nova 

safra inicia-se dentro de poucos dias e finalizou setor primário é 

parte muito significativa de nossa economia e em troca os 

produtores rurais não desejam muito além de abastecimento de 

água potável e  boas estradas para o escoamento de suas 

produções, condições estas que deveriam ser priorizadas pela 

administração.    V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      Apoiou 

as palavras do V. Edson com relação à terceirização dos 

trabalhos de manutenção das estradas gerais do interior, 

lembrou que desde o exercício de 2017, quando assumiu a 

vereança neste Poder Legislativo, a maior reivindicação dos 

agricultores e produtores rurais é referente às condições das vias, 

especialmente nos períodos de safra, e até os dias atuais tal 
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reivindicação não foi atendida, seguindo-se o quadro de 

dificuldades enfrentadas constantemente no escoamento das 

produções, apesar de todos os recursos que são arrecadados 

com tributos do setor primário, disse considerar um absurdo que 

as coisas continuem desta forma, pois, se não há possibilidade 

sequer de oferecer condições dignas de acesso nas estradas, 

então que não sejam mais cobrados impostos e taxas dos 

moradores  rurais, e sugeriu que os próprios edis realizem 

levantamentos de preços e sugiram ao Poder Executivo, pois 

recursos para tanto certamente há, considerando os valores 

pagos a título de horas extras a um único funcionário da 

administração. Tornou a solicitar providências urgentes com 

relação ao calçamento da Rua Bento Gonçalves, nas 

proximidades do antigo Mercado Malmann, no Bairro Missões, 

providência esta que vem solicitando desde o ano de 2017, pois 

a via encontra-se intransitável, anunciou que a Rua Getúlio 

Vargas receberá pavimentação asfáltica, e questionou por que 

não beneficiar também o pequeno trecho supra citado da Rua 

Bento Gonçalves. Finalizou dizendo que é importante defender 

a administração sim, contudo é preciso primeiramente honrar os 

votos recebidos e lutar pelos interesses da comunidade, e 

anunciou a liberação de novos recursos no valor de noventa mil 

e duzentos e quarenta e três reais (R$ 90.243,00), através de 

emenda parlamentar do Sen. Luiz Carlos Heinze, para o Hospital 

Frei clemente.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Falou sobre as 

matérias que já encontram-se em tramitação junto à casa 

legislativa neste exercício de 2020, sobretudo os projetos de 

concessão de incentivos a empresas, justificando a anão 

inclusão dos mesmos na Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária e prometendo que serão apreciadas nas semanas 

seguintes.  Falou também sobre o projeto Castra Fácil, 

recentemente inaugurado neste município, que já encontra-se 

em funcionamento prestando atendimento a todos os bairros e 

interior, e muito virá beneficiar à comunidade com as 

esterilizações de animais, ajudando também a diminuir a 

população de rua, e agradeceu a todas as pessoas, instituições 

e entidades que estiveram empenhados na busca por recursos 
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e colaboração para a consolidação do Castra Fácil Maria Júlia 

Pinto.  Manifestou indignação com relação às discrepâncias 

verificadas atualmente com as medidas do governo atinentes 

aos servidores públicos estaduais, com medidas massacrantes 

aos professores e trabalhadores das áreas de educação e 

segurança pública, enquanto o Tribunal de Contas  distribui 

milhões em vencimentos aos seus servidores e isenções fiscais, 

num momento em que toda a economia padece.     V. IDA 

DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Agradeceu ao V. 

Miguel Campos pelos convite e oportunidade para compor a 

Mesa Diretora deste exercício legislativo. Apoiou as palavras dos 

vereadores Edson e Eduardo com relação às estradas do 

interior, e apelou ao Executivo Municipal para que, dentro do 

possível, procure reforçar a prestação de trabalhos ao setor 

primário, quer não cobra mais do que fornecimento de água 

potável e condições adequadas de acesso e ao escoamento 

de produção. Parabenizou ao V. Gustavo pela conquista do 

Castra Fácil neste município, disse que a luta incansável do edil 

juntamente com outros protetores de animais pela 

consolidação de tal projeto é louvável, e a inauguração do 

espaço para oferecimento dos serviços representa uma grande 

vitória. Falou sobre as medidas aprovadas recentemente para 

os professores e servidores públicos, que considerou 

massacrantes para as classes menos favorecidas e acredita que 

ainda acarretará sérias conseqüências àqueles que já 

trabalharam e contribuíram toda uma vida. Reforçou o anúncio 

do V. Eduardo com relação à liberação de recursos para o 

Hospital Frei clemente através de emenda do Sem. Luiz Carlos 

Heinze.    V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO 

DA PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Falou 

sobre o recesso da Câmara Municipal de Vereadores,período 

em que aconteceram sessões extraordinárias e matérias de 

grande relevância para a comunidade foram apreciadas, 

como a atualização do piso nacional aos professores da Rede 

Municipal de Ensino e a reposição salarial aos demais servidores 

do município de Soledade, manifestou a todos os colegas votos 

de sucesso e bom trabalho neste exercício legislativo que se 
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inicia e parabenizou à nova Mesa Diretora. Anunciou a 

destinação de recursos no valor de cem mil reais (R$ 100.000,00) 

através de emenda parlamentar do Dep. Heitor Schuch, para 

serem aplicados no serviço de atenção básica à saúde neste 

município, e falou sobre outros recursos já destinados 

especialmente ao Hospital Frei Clemente. Agradeceu à equipe 

médica e funcionários do Hospital Frei Clemente pelo excelente 

atendimento prestado a um familiar seu que esteve em cirurgia 

há poucos dias naquela instituição. Com relação às estradas do 

interior, disse saber dos esforços da Secretaria Municipal de 

Obras em prestar um bom trabalho, citou comunidades onde as 

vias ficaram muito boas, disse acreditar que o mesmo será feito 

nas demais localidades, e solicitou a realização ao menos de 

um trabalho provisório, especialmente na estrada que liga as 

comunidades de Raia da Pedra e Pinhal, a fim de viabilizar o 

escoamento de produção, pois as condições estão 

extremamente precárias.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – 

MDB:     Manifestou preocupação com relação às questões de 

segurança da comunidade, especialmente no Bairro 

Farroupilha, e apelou ao Executivo Municipal para que 

providencie com urgência a instalação de um sistema com 

câmera de vídeo monitoramento nas proximidades da EMEI 

Coralina Cardoso Toledo. Solicitou ao Departamento Municipal 

de Trânsito que providencie a pintura de faixa amarela no meio-

fio e demarcação de uma vaga de estacionamento rotativo 

em frente à Unidade Básica de Saúde do Bairro Expedicionário, 

a fim de coibir os estacionamentos em lugares inapropriados e 

viabilizar um fluxo melhor do trânsito, e também a colocação de 

um redutor de velocidade na rua Olavo Bilac, naquele mesmo 

bairro, disse saber que não é fácil à administração municipal 

atender a todas as demandas, contudo, apelou para que as 

situações supra citadas sejam ao menos amenizadas, pois a 

comunidade paga seus impostos e tem direito de receber boas 

condições de segurança e infra estrutura.   V. JOSÉ ELTON DE 

MORAES – PT:   Agradeceu a todos os edis que estiveram em 

Brasília junto aos parlamentares pleiteando emendas e 

buscando recursos para esta municipalidade, disse que esta 
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busca por recursos é muito importante, lembrou da luta de vários 

edis deste poder legislativo pela emenda que viabilizou a 

consolidação do projeto Castra Fácil, recentemente inaugurado 

aqui e que será de extrema relevância para o controle 

populacional de cães de rua,  parabenizou aos colegas que 

anunciaram também a liberação de significativa monta em 

favor do Hospital Frei Clemente e da saúde pública, e disse 

defender e respeitar muito a causa animal, porém, acredita que 

a saúde das pessoas também precisa ser priorizada. 

Parabenizou à administração municipal pelo cumprimento do 

piso nacional do magistério aos professores da rede municipal 

de educação, e lamentou comentários massacrantes dirigidos a 

este poder legislativo em rede social na semana passada, vindos 

provavelmente de pessoas bem pouco informadas acerca dos 

trâmites, disse estar tranqüilo com relação ao seu trabalho no 

exercício da vereança e que este ano haverá eleições com 

novas oportunidades para aqueles que merecem ser 

reconduzidos ao poder público. Convidou a toda a 

comunidade para participar do Baile de Chopp da 

comunidade do Rincão do Bugre. Informou que o Poder 

executivo já encontra-se com os processo licitatórios abertos 

para as obras de pavimentação de vias do programa Avançar 

Cidades e também para a construção de casas populares.   V. 

JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Tornou a falar sobre o 

sério problema das estradas do interior, reforçando as palavras 

do V. Edson com relação à terceirização das obras de 

manutenção e citando como exemplo a estrada do Lagoão, 

que demandou bastante tempo e recursos em sua 

recuperação, contudo, alguns trechos já começam a 

apresentar sinais de precariedade e, se não receberam 

nenhuma manutenção, dentro de pouco tempo a via estará 

novamente intransitável, o que é lamentável, pois as únicas 

reivindicações dos moradores do interior à administração 

municipal são estradas trafegáveis e água potável. Lembrou os 

projetos de financiamento para asfaltamento e aquisição de 

maquinários e caminhões aprovado nesta casa legislativa há 

pouco tempo e disse que tais benefícios então deverão ser 
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oferecidos aos munícipes. Falou sobre matérias que já 

encontram-se em tramitação na casa legislativa neste exercício 

de 2020, explicando que  o projeto de concessão de incentivo a 

empresa não foi incluso à Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária por falta de tempo hábil, pois foi protocolado pelo 

Poder executivo somente na tarde desta segunda-feira, não 

sendo possível providenciar os pareceres necessários, e que 

considera um absurdo o hábito do Executivo de protocolar 

matérias encima da hora da sessão sem tempo para 

apreciação.  O V. Edson aparteou explicando quais matérias ficaram 

para ser inclusas na Pauta da próxima semana.  Falou sobre as 

dificuldades financeiras vivenciadas pelas municipalidades de 

modo geral, muitas destas devido à redução nos repasses de 

recursos do governo do estado e da federação, porém a 

administração de Soledade está agindo como se não houvesse 

tais dificuldades,  comportando-se como concorrente das 

agências bancárias com a concessão de vultuosos empréstimos 

financeiros através do Banco do Empreendedor, a despeito da 

baixa qualidade em vários serviços prestados por suposta falta 

de maquinários.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Falou sobre 

as condições das estradas do interior,  especialmente a estrada 

do Lagoão, discordando dos edis que disseram ter verificado 

bons resultados no trabalho ali realizado, pois as equipes e 

maquinários estiveram envolvidos por meses na suposta 

recuperação daquela via, entretanto, a mesma apresenta 

condições precárias, com pontos intransitáveis. Falou também 

sobre as condições dos calçamentos das vias urbanas do 

município, dizendo que o gestor gosta muito de trazer 

financiamentos para serem aprovados pelo Legislativo, mas na 

hora de escolher as ruas a serem beneficiadas sequer cogita as 

sugestões dos edis, o que é lamentável, pois estes interagem 

constantemente com a comunidade e sabem onde há as 

maiores necessidades.  Citou o singelo índice de reposição 

salarial percebido pelos servidores municipais para este exercício 

e manifestou constrangimento diante de fatos envolvendo um 

único funcionário, cujo benefício de três mil reais em seus 

vencimentos ensejou a rejeição do Projeto de Lei Nº 134/2019, e 
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agora vem recebendo mais de valores ainda maiores a título de 

horas extras, o que é vergonhoso considerando outros 

trabalhadores cujos vencimentos precisam ser complementados 

para atingir o salário mínimo, e disse que isso justifica a fala do 

gestor quando diz estar valorizando “o funcionário”, disse ainda 

que a atualização do piso nacional não é nada além do 

cumprimento de uma lei federal, pois a implantação já ocorreu 

no exercício de 2011. Apelou à rodovia CCR Viasul com relação 

aos acessos da rodovia BR 386 às vias municipais, e agradeceu 

aos demais edis que assinaram conjuntamente a proposição. 

Questionou a aquisição de vários veículos, anunciada pelo 

gestor municipal há poucos dias. Tornou a falar sobre a 

precariedade no fornecimento de água às comunidade do 

interior.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   NÃO FEZ USO 

DA PALAVRA.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Falou 

sobre o trabalho que desenvolve como servidor público junto à 

Secretaria Municipal de Obras, no recolhimento de entulhos, 

dizendo procurar sempre, juntamente com a sua equipe, prestar 

serviços de qualidade, e lamentou a falta de compreensão e 

colaboração de algumas pessoas em relação à limpeza das 

vias.  Falou sobre a administração municipal, que já completa 

oito anos de mandato, e lamentou que segundo as 

observações dos edis componentes das bancadas de 

oposição, o gestor parece não ter feito nada de bom pela 

municipalidade, considerando tantas críticas e reclamações, 

citou várias obras realizadas das quais a oposição não dá 

ciência, e, com relação ao polêmico caso do salário de um 

único servidor, disse que os outros gestores também 

concederam-lhe benefícios e funções gratificadas, portanto, 

não é culpa do mesmo  o valor do seu salário, citou o valor dos 

próprios vencimentos e tornou a dizer que o salário do servidor 

em questão não é culpa do atual gestor, e também, que está 

havendo grande empenho em atender às demandas da 

municipalidade, mas não há como fazer tudo ao mesmo 

tempo, e as pessoas deveriam colocar-se no lugar do gestor. 

Anunciou que um novo cronograma de recolhimento de 

entulhos estará sendo apresentado nos próximos dias, e espera 
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a colaboração da comunidade.    SERGIO RODRIGUES DA SILVA 

– MDB:    Falou sobre a aquisição de um caminhão por esta 

municipalidade, com recursos  liberados através de emenda 

parlamentar do Dep Giovani Feltz com contrapartida da 

Prefeitura Municipal, veículo este que muito virá servir à 

comunidade junto à Secretaria Municipal de Agricultura, pois a 

maioria dos veículos e maquinários municipais encontram-se 

sucateados, e agradeceu ao parlamentar pela destinação da 

emenda.  Com relação à terceirização dos trabalhos de 

manutenção das estradas do interior, sugeridas pelos 

vereadores Edson e Vizzoto, disse achar que até tenha um 

pouco de fundamento, contudo, é necessário que se sugira 

também ocupação para os noventa empregados da 

Secretaria Municipal de Obras, pois não é possível custear a 

terceirização das obras e mais a folha de pagamento dos 

funcionários que deveriam estar fazendo o trabalho. Disse que 

as finanças municipais certamente não estão tão mal, 

considerando o volume de empréstimos do divulgados do 

Banco do Empreendedor o salário pago ao funcionário 

responsável, portanto, é justo que adquira-se os maquinários 

necessários para um trabalho de qualidade na manutenção 

das vias, lembrou os financiamentos aprovados nesta casa 

legislativa para tais fins e disse que agora enfrenta-se o 

problema da burocracia nos processos licitatórios, enquanto os 

moradores do interior continuam sofrendo com a falta de 

acesso.  O V. Edson aparteou informando que a malha de vias 
vicinais é muito extensa e certamente demandará o trabalho de toda a 
equipe da Secretaria municipal de Obras.    ESPAÇO REGIMENTAL:   

NÃO UTILIZADO. ORDEM DO DIA: NADA CONSTA.     

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:  Falou sobre o Castra Fácil, recentemente 

inaugurado nesta cidade, lembrando que a consolidação do 

referido projeto foi resultado da união dos edis na busca por 

emendas e recursos junto aos parlamentares, e também de 

várias entidades e pessoas voluntárias da comunidade que 

colaboraram e movimentaram-se em prol da causa, logo, não 

se pode atribuir o mérito a um único vereador, e todos os 
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envolvidos merecem reconhecimento da comunidade. Falou 

sobre o desastre na aprovação do pacote da reforma 

previdenciária do estado, dizendo lamentar que as medidas 

tenham iniciado-se pelos professores  e servidores do magistério, 

mas considera que tal r4eforma já devia ter acontecido há mais 

tempo, pois a atual situação econômica vivenciada pelo 

estado é resultado de ações de maus administradores, que 

usaram os recursos como se fossem infindáveis, encerrando com 

um déficit superior a cada exercício, é o que fazem políticos que 

trabalham apenas para reelegerem-se, sem pensar no povo, e 

agora o dinheiro acabou, lamentou também o arrocho e os 

parcelamentos de salários dos servidores do estado, fato que 

reflete-se no comércio, denotando a necessidade de utilizar-se 

os recursos públicos com responsabilidade, pois a situação que 

apresenta-se por ora é esta, e se tudo der errado quem pagará 

a conta mais uma vez será o povo.   V. GUSTAVO BALDISSERA – 

MDB:   Disse considerar-se injustiçado com a situação criada em 

torno dos méritos pelo Castra Fácil, pois foi quem suportou 

sozinho todas as cobranças e pesadas críticas nas ruas, redes 

sociais e até mesmo nesta tribuna, pela demora na conclusão 

do projeto, e agora depois de tudo pronto todos querem ser 

“pais da criança”, disse ser sempre muito grato e reconhecido a 

todos que o ajudaram e acompanharam na luta pela causa 

animal, mas não discutirá méritos com ninguém por sentir-se 

agradecido.  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Falou sobre o 

período eleitoral que se aproxima, dizendo que agora é o 

momento da avaliação da população aos políticos. Com 

relação ao Castra Fácil, questionou o motivo da demora na 

conclusão do projeto considerando que os recursos para tanto 

encontravam-se disponíveis há quase três anos. Sobre o 

problema dos entulhos, disse acreditar que grande parte da 

população realmente tenha culpa sim, recolocando os resíduos 

nas vias públicas logo após o recolhimento, contudo, o 

problema da limpeza urbana é do Poder Executivo, citou o caso 

do lixo doméstico, atualmente recolhido por uma empresa 

terceirizada que lucra com tal coleta, e sugeriu que sejam 

investido mais recursos a fim de resolver a questão.  Tornou a 
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solicitar ao Poder Executivo respostas aos seus pedidos de 

informação, que esperam por atenção desde o ano passado.  

Desafiou o servidor beneficiado com o pagamento de sessenta 

horas extras em seus vencimentos a provar que esteve 

efetivamente cumprindo tais cargas horárias.    EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  V. SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:  Agradeceu a 

presença de todos nesta sessão ordinária.  V. MIGUEL ADONES 

DE CAMPOS – MDB   Explicou aos presentes o motivo de algumas 

matérias não terem sido inclusas na Pauta de Ordem do Dia 

desta sessão ordinária.    E como nada mais houve, foram 

encerrados os trabalhos em nome de Deus, do que para constar 

foi lavrada a presente ata que é assinada. 
 

 

 

 

                          Presidente                          Secretário 

 

Presentes: 


