
1 

 

Ata nº 005/2020 

 

 Ata da sessão ordinária realizada no dia dez de fevereiro 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 -

Junior Koch Berté eIda Dolores Walendorff; Bancada do PSDB - 

Edson Ivo Stecker e Luiz Carlos Vizzoto, Bancada do PDT – Ilanio 

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 as ATAS Nº03e Nº 04/2020, que 

foramaprovadas por unanimidade. A seguir a Senhora Secretária 

procedeu a leitura doEXPEDIENTE:PEDIDOS DE 

INFORMAÇÃO:PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/2020 de autoria 

do V. Edson Ivo Stecker - PSDB que solicita o valor repassado 

ao Município de retorno do ICMS pelas empresas 

locais.MOÇÕES:MOÇÃO N º 004/2020, DE APELOde autoria do 

V. João Francisco dos Santos – PSB, para ser enviada à 

Concessionária CCR VIASUL, para que seja providenciado a 

isenção do pagamento de pedágio junto ao posto de 

cobrança localizado no município de Fontoura Xavier, para os 

veículos emplacados em Soledade que necessitam fazer a 

travessia diariamente por motivos de trabalho. PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA:1- PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/2020 – de 

autoria do V. Jorgenei Sérgio de Souza - MDB, solicita ao Poder 

Executivo para que seja feito o conserto ou substituição do 

abrigo da parada de ônibus da Av. Júlio de Castilhos em 

frente à Escola Julia Lopes De Almeida.2- PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 006/2020 – de autoria do V. Jorgenei Sérgio 

de Souza – MDB, solicita ao Poder Executivo para que seja feito 

o patrolamento das estradas vicinais da localidade de São 

Tomé, em especial da que dá acesso ao pavilhão comunitário 

a propriedade do Senhor João Pedro Ramos e demais famílias. 
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3- PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/2020 – de autoria do V. 

Edson Ivo Stecker - PSDB, solicita ao Poder Executivo para que 

seja feito o patrolamento da estrada da Localidade do 

Boqueirão do Butiá, partindo da RS 332 passando pelas 

propriedades das Senhoras Tereza Moraes e Noeli Severo.4- 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 008/2020 – de autoria do V. Edson 

Ivo Stecker - PSDB, solicita ao Poder Executivo para que seja 

feito substituição da caixa d’água da Localidade de São 

Sebastião.5- PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/2020 de autoria 

do V. Edson Ivo Stecker – PSDB, solicita ao Poder Executivo 

para que seja feita a capina, limpeza e recolhimento de 

entulhos das Ruas do Bairro Expedicionário.6- PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 10/2020 de autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto – 

PSDB, solicita ao Poder Executivo para que seja feito o 

patrolamento e britagem da estrada vicinal do Pontão que 

passa pelas propriedades do Senhor Paulo Marques, José 

Salzano, Deoclides Vivian, Daniel Vivian E Rosa Vivian. 7- 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 11/2020 de autoria do Vereador 

Luiz Carlos Vizzoto - PSDB, solicita ao Poder Executivo para que 

seja feito o patrolamento e britagem das estradas gerais e 

vicinais das Localidades de Rincão dos Lautert e dos Baianos, 

Espraiado, Fazenda Tarumã E Posse Generoso. 8- PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 12/2020 de autoria do Vereador Luiz Carlos 

Vizzoto – PSDB solicita ao Poder Executivo para que seja feito o 

patrolamento e britagem da Rua Professora Alice Cardoso 

(São Bom Jesus) e da Av. Farrapos (Trecho que vai da Santa 

Rita até a BR – 386), no Bairro Botucaraí. 9- PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 13/2020 de autoria do Vereador José Elton De 

Moraes - PT, solicita ao Poder Executivo que, através da 

Secretaria competente notifique os proprietários, em especial 

dos terrenos baldios, para que façam a construção e 

conservação do passeio público (calçadas), defronte à sua 

propriedade, conforme prevê o Código de Posturas Municipal. 

10- PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 14/2020 de autoria do 

Vereador Edson Ivo Stecker – PSDB, solicita ao Poder Executivo 

para que seja feita a limpeza e revisão da iluminação da 

praça junto ao Ipirangão. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DO 
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EXECUTIVO:  1- PROJETO DE LEI Nº 010/2020 de 10 de fevereiro 

de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a custear a despesas do 

Estagiário participantes do Convênio de cooperação 

celebrado com a Faculdade Meridional IMED para execução 

do programa de estágio obrigatório da instituição de ensino. 

2-PROJETO DE LEI Nº 012/2020 De 10 De Fevereiro De 2020, de  

autoria do  Poder Executivo  Municipal, fica autorizado o Poder 

Executivo Municipal de Soledade a Firmar Termo de Fomento 

em Repasse de Recursos Financeiros para a Cresol – Centro De 

Reabilitação Ebenezer – de Soledade, no valor de R$ 

20.760,00(vinte mil setecentos e sessenta reais), para auxiliar no 

projeto “Recuperando Vidas”, para aquisição de mantimentos 

,materiais de divulgação e suporte. 3- OFÍCIO Nº 032/2020: 

resposta ao Ofício do Legislativo nº 08/2020 referente ao 

Projeto de Lei nº 01/2020. Foram aprovadas as seguintes 

matérias na  PAUTA DA ORDEM DO DIA:  1 - MOÇÃO Nº 

01/2020, de Parabéns para ser enviada aos idealizadores, 

organizadores, pilotos e demais pessoas que estiveram 

empenhadas na consolidação da pista de Velocar de 

Soledade e na realização do 1º Campeonato, ocorrido no dia 

26 de janeiro de 2020. 2-MOÇÃO Nº 02/2020, de Apelo para ser 

enviada ao Poder Executivo Municipal para que seja 

providenciado com a máxima urgência a instalação de um 

sistema de vídeo monitoramento na esquina formada pelas 

ruas Antoninha Oliveira e Clóvis Dias, próximo a Escola 

Municipal de Educação Infantil Coralina Cardoso Toledo. 3-

MOÇÃO Nº 03/2020, de Apelo para ser enviada a Empresa 

CCR VIA SUL. 4 - PROJETO DE LEI Nº 01/2020:  exclui do custeio 

do Regime Próprio de Previdência Social e passa para o 

custeio do Município de Soledade os benefícios de auxílio 

doença, auxílio maternidade, salário –família e auxílio reclusão, 

em conformidade com o que dispõe o art. 9, §2º e §3º da 

Emenda Constitucional de Nº 103/2019.  GRANDE EXPEDIENTE:  

V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     Agradeceu e parabenizou a 

todos os idealizadores da pista de Velocar neste município, 

dizendo que o esporte certamente será muito valorizado pela 
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comunidade que sente-se grata a todos que levam o nome de 

Soledade e muito bem nos representam onde quer que estejam 

atuantes.  Tornou a falar sobre o sério problema das fichas para 

consultas e reconsultas, que continua sendo enfrentado pelos 

pacientes junto às unidades básicas de saúde, disse que casos 

tal sistema de agendamentos compromete seriamente a 

qualidade do atendimento prestado à população, pois não há 

distinção alguma entre os pacientes que estão doentes e 

precisam realizar a primeira consulta e aqueles que já 

consultaram e estão retornando para mostrar exames aos 

médicos, e apelou ao Secretário Municipal de Saúde para que 

tome providências urgentes com relação a este fato, 

providências estas que foram prometidas há bastante tempo 

pelo funcionário mas até o presente momento não foram 

cumpridas. Solicitou ao Poder executivo Municipal que 

determine com a máxima urgência junto ao setor competente a 

substituição do reservatório de água da comunidade de São 

Sebastião, que encontra-se em estado precário de conservação, 

e lamentou que tal substituição não tenha sido priorizada mesmo 

com o risco há tanto tempo de prejudicar a saúde dos 

moradores pela má qualidade da água fornecida enquanto 

recursos são aplicados no bem estar de cachorros.    V. EDUARDO  

TATIM - PROGRESSISTAS:      AUSÊNCIA JUSTIFICADA.   V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:    Falou sobre o Castra Fácil, recentemente 

inaugurado nesta cidade e que já está em pleno 

funcionamento, oferecendo à comunidade as castrações de 

animais e visando o controle populacional, especialmente os de 

rua, e disse ao V. Edson que esta é uma conquista para a 

municipalidade e fruto do esforço de muitas pessoas, e jamais foi 

subtraído um centavo sequer do custeio dos demais serviços 

públicos prestados pela municipalidade, portanto, os fatos 

devem ser divulgados sem distorções ou enganações à 

população, pois é sabido de todos e o próprio edil gosta de 

divulgar ter sido um dos pleiteadores dos recursos destinados 

através da emenda parlamentar do Dep. Cajar Nardes. 

Parabenizou a todos os idealizadores, organizadores e 

participantes do circuito de Velocar, realizado neste município 
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no mês de janeiro, disse ter acompanhado as competições e 

que a viabilização de tal esporte aqui certamente será um 

marco para Soledade. Informou que a municipalidade recebeu 

e estará recebendo nos próximos dias maquinários novos que 

serão utilizados na recuperação de estradas no interior. Com 

relação à isenção do pagamento de tarifas aos  veículos 

emplacados em Soledade e Fontoura Xavier que necessitam 

passar pela praça de pedágio diariamente por motivos de 

trabalho, disse que realmente a concessionária CCR Viasul não 

apresenta em seu contrato tal previsão, portanto, acredita que 

será necessário tomar outra medida com relação a isso, e 

lembrou que semelhante impasse também ocorreu e arrastou-se 

por muito tempo com a concessionária Coviplan. Solicitou ao 

Departamento Municipal de trânsito a colocação de elevadas 

na Av. Marechal Floriano, em frente a esta Casa Legislativa e nas 

proximidades do entroncamento com a rua Quintino Bocaiuva, a 

fim de coibir os excessos de velocidade que oferecem riscos de 

acidentes, especialmente aos muitos pedestres que transitam por 

est4e local.  Parabenizou aos pastores das igrejas evangélicas 

atuantes neste município pelo belíssimo trabalho de retauração 

familiar e também com os jovens, que vem sendo realizado, 

falou sobre o sério problema da drogadição que assola muitas 

famílias de nossa comunidade, dizendo que a melhor cura para 

tal problema é a prevenção através da fé.     V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.    V. 

ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   Disse ao V. Gustavo que a 

chegada de novos maquinários para reforçar os trabalhos de 

recuperação de estradas no interior é uma excelente notícia, 

pois nos últimos tempos só tem-se ouvido reclamações e 

insatisfação das comunidades, relatou as péssimas condições 

das vias nas comunidades do Pinhal E da Raia da Pedra, onde 

há a eminente necessidade de a próxima safra ser escoada 

através de veículos com tração animal, lembrou que há pouco 

tempo o Secretário Municipal de Obras prometeu refazer 

aquelas estradas em cinqüenta dias, iludindo os moradores, e 

nada foi feito.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    

Parabenizou ao Sr. Derli dos Santos e aos demais idealizadores do 



6 

 

circuito de Velocar, cuja pista já encontra-se concluída e ficou e 

representa uma conquista para o esporte deste município. 

Apelou à concessionária CCR Viasul para que providencie a 

isenção de pagamento de tarifas aos proprietários de veículos 

emplacados em Soledade e que têm propriedades em Fontoura 

Xavier, necessitando passar pelo posto de pedágio diariamente, 

pediu que, se não for possível isentar todas as placas de 

Soledade, ao menos estes poucos casos de proprietários rurais 

sejam isentos, pois alguns necessitam passar poucos quilômetros 

do local de cobrança. Falou sobre o 23º Rodeio Internacional de 

Soledade, que realizar-se-á nesta semana, evento do qual teve a 

satisfação de colaborar de forma voluntária no setor de 

acampamento desde a segunda edição e a oportunidade de 

fazer grandes amizades, disse que o espaço do Parque de 

Eventos Centenário Rui Ortiz foi cuidadosamente preparado e 

melhorado para receber todos os tradicionalistas e visitantes e há 

expectativa de um grande rodeio, como vem se consolidando 

ano a ano. Parabenizou à comunidade do Pontão da Boa União 

pela belíssima festa realizada no último final de semana.    V. 

JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Parabenizou à equipe 146 

Racing de Soledade pelo sucesso do circuito de Velocar, 

realizado neste município no mês de janeiro, disse sentir-se 

privilegiado em ter sido o autor da indicação ao Executivo 

Municipal para consolidação da pista junto ao espaço do 

Aeroporto Municipal, viabilizando a prática deste esporte aqui, 

portanto, toda a municipalidade está de parabéns, pois os 

eventos geram resultados positivos também para a nossa 

economia. Falou sobre os festejos alusivos ao 23º Rodeio 

Internacional de Soledade, que iniciam-se na próxima quinta-

feira no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, convidou a toda 

a comunidade para participar daquele grandioso evento 

cultural e tradicionalista, que a cada ano alcança maior sucesso, 

e disse esperar que os preços praticados ali sejam acessíveis a 

fim de viabilizar a presença de todos.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES 

– PT:   Parabenizou à equipe 146 Racing de Soledade pelo 

sucesso do circuito de Velocar, realizado neste município no mês 

de janeiro, lembrou a sugestão de projeto de lei de sua autoria, 
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apresentada no exercício de 2014 ao Executivo Municipal para a 

destinação do espaço a ser utilizado na construção da pista, 

pleito este que restou inexitoso, mas agora tornou-se possível, 

compensando a luta de todos os idealizadores. Parabenizou à 

comunidade do Rincão do Bugre pelo grandioso baile realizado 

no último final de semana.  Lembrou um episódio ocorrido há 

cerca de quarenta e cinco dias, em que a Vice Prefeita, Sra. 

Marilda Coprbellini, que encontrava-se no exercício interino da 

prefeitura na ocasião, autorizou a colocação de uma carga de 

brita em propriedade no Bairro Ipiranga, trabalho este que não 

foi realizado, e hoje, ao cobrar providências, foi mal tratado pelo 

funcionário responsável por aquele setor junto à Secretaria 

Municipal de Obras, Sr. Marcelo Callegari, o que o deixou 

indignado, pois além dos vencimentos de servidor público, o 

mesmo percebe também função gratificada para desempenhar 

tais atribuições, e, se não pode fazê-lo com satisfação e boa 

vontade então que saia e dê lugar a outro, parabenizou ao Sr. V. 

Pedro Marafon, que sempre realiza seu trabalho com presteza e 

agilidade juntamente com sua equipe e disse que o 

comportamento do funcionário supra citado foi lamentável, 

especialmente porque estamos vivendo numa democracia e na 

prestação de serviços à comunidade as siglas partidárias não 

devem ser consideradas. Reforçou o pedido do V. Edson com 

relação às caixas d’água das comunidades de São Sebastião e 

Passo dos Loureiros. Lembrou os volumosos recursos que já 

conseguiu liberar para diversos segmentos da municipalidade 

através de emendas parlamentares e prometeu reivindicar mais 

uma para a construção de um pavilhão junto à pista de Velocar 

em sua viagem a Brasília nesta semana.    V. JUNIOR KOCH BERTE 

– PROGRESSISTAS:     Parabenizou à equipe 146 Racing de 

Soledade pelo sucesso do circuito de Velocar, realizado neste 

município, disse saber do trabalho incansável  dos mesmos, não 

apenas em Soledade, mas em toda a região, em prol deste 

esporte, e lembrou o início das tratativas para a consolidação da 

pista aqui, tornando real o sonho de tantos pilotos locais.  Falou 

sobre as condições das estradas do interior, citando como 

exemplo o município de Tio Hugo, que frenqüentemente está 
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adquirindo maquinários e equipamentos para o cuidado com as 

vias públicas, e disse não entender como um gestor consegue 

cuidar tão bem dos recursos públicos enquanto outro fica na 

total dependência de emendas parlamentares e financiamentos 

milionários que não fazem muito além de endividar a 

municipalidade. Falou sobre o sistema de iluminação pública de 

nossa cidade, cujas lâmpadas vem sendo substituídas  por outras 

mais duráveis e eficazes, contudo, apesar do investimento 

astronômico feito pela administração municipal em tal 

substituição, é o veículo da prefeitura que está prestando o 

suporte junto à empresa responsável pelo serviço, ou seja, o 

município continua gastando seus recursos que poderiam ser 

investidos em outro lugares mesmo havendo uma empresa 

vencedora  de processo licitatório para tanto.  Questionou o 

motivo de o V. José Elton, que sempre fez parte e foi defensor do 

governo, estar posicionando-se contra a administração 

municipal neste momento, às portas do período eleitoral.  O V. 
José Elton aparteou explicando não estar contra o governo, e sim 
contra o funcionário que comportou-se de maneira totalmente 
inadequada diante de um pedido de providências que já havia sido 

autorizado pela gestora em exercício.  Concordou com o V. José 

Elton que é muito difícil ter os pedidos de providência atendidos, 

especialmente em se tratando de pedidos de vereadores 

componentes da oposição.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    

Falou sobre a situação dos acostamentos da rodovia BR 386 e 

dos entroncamentos com as ruas que dão acesso da rodovia ao 

município, cujo estado de conservação é extremamente 

precário, e a empresa concessionária não permite que a 

municipalidade realize quaisquer obras de recuperação dos 

mesmos, citou casos de bueiros entupidos há muito tempo às 

margens da rodovia, que geram transtornos e destroem os 

acessos, mas nenhuma medida é tomada por parte da 

concessionária, e disse esperar que com a sua moção de apelo 

a empresa passe a tomar as providências necessárias. Tornou a 

falar sobre os sérios problemas de água nas comunidades do 

interior, especialmente na comunidade da Macieira, onde a 

falta de abastecimento acontece constantemente, disse que os 
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agricultores e produtores rurais não reivindicam mais do que 

boas condições nas estradas e água potável, e tais pedidos 

deviam ser sempre priorizados, considerando a importância do 

setor primário em nossa economia, citou pontos das estradas do 

interior, visitados nos últimos dias e que estão intransitáveis, 

gerando revolta dentre os moradores rurais, a despeito dos 

muitos elogios feitos por alguns edis nesta tribuna de que as vias 

estão ótimas, e questionou de onde foi tirada a informação de 

que a malha viária rural do município é de aproximadamente 

três mil km. Citou vários pontos da cidade, inclusive nas 

proximidades da região central, em que as vias estão também 

intransitáveis. Parabenizou o V. Gustavo pelo seu trabalho em 

prol da causa animal, e questionou quantos anos levará para 

que sejam esterilizados todos os animais de rua e o crescimento  

populacional possa ser controlado.  O V. Gustavo aparteou 
argumentando que o município tem mais de 147 (cento e quarenta e 
sete) anos, e o projeto Castra Fácil começou a funcionar há menos de 
um mês, logo, é necessário um pouco de paciência até que os resultados 
comecem a aparecer, além do que, é necessár5io o apoio da população 

para que haja êxito.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   NÃO 

FEZ USO DA PALAVRA.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

NÃO FEZ USO DA PALAVRA.    SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    

NÃO FEZ USO DA PALAVRA.    ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO 

UTILIZADO. ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA: COLOCADAS EM 

VOTAÇÃO AS SEGUINTES PROPOSIÇÕES:1 - MOÇÃO Nº 01/2020, 

de Parabéns para ser enviada aos idealizadores, 

organizadores, pilotos e demais pessoas que estiveram 

empenhadas na consolidação da pista de Velocar de 

Soledade e na realização do 1º Campeonato, ocorrido no dia 

26 de janeiro de 2020 - COLOCADA EM VOTAÇÃO FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE.2-MOÇÃO Nº 02/2020, de Apelo 

para ser enviada ao Poder Executivo Municipal para que seja 

providenciado com a máxima urgência a instalação de um 

sistema de vídeo monitoramento na esquina formada pelas 

ruas Antoninha Oliveira e Clóvis Dias, próximo a Escola 

Municipal de Educação Infantil Coralina Cardoso Toledo -

COLOCADA EM VOTAÇÃO FOI APROVADA POR 
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UNANIMIDADE.3-MOÇÃO Nº 03/2020, de Apelo para ser 

enviada a Empresa CCR VIA SUL -COLOCADA EM VOTAÇÃO 

FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 4 - PROJETO DE LEI Nº 

01/2020:  exclui do custeio do Regime Próprio de Previdência 

Social e passa para o custeio do Município de Soledade os 

benefícios de auxílio doença, auxílio maternidade, salário –

família e auxílio reclusão, em conformidade com o que dispõe 

o art. 9, §2º e §3º da Emenda Constitucional de Nº 103/2019 - 

COLOCADO EM VOTAÇÃO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.     

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:  

Agradeceu ao Assessor Jurídico desta casa legislativa, Sr. Robson 

Lazzari, pelos esclarecimentos acerca dos dispositivos da Lei 

Orgânica do Município acerca dos prazos de tramitação das 

proposições, especialmente os projetos de leis encaminhados 

pelo Poder executivo em regime de urgência, e explicou aos 

empresários que aguardam que todos os projetos de incentivos a 

geração de empregos têm o total apoio deste Poder Legislativo, 

e os prazos previstos no Art. 81 da referida lei visam o estudo 

detalhado das matérias e deve ser observado.  Tornou a dizer ao 

V. Gustavo que foram retirados sim recursos no valor de sete mil e 

trezentos reais (R$ 7.300,00) da Secretaria de Assistência Social 

para realização de cirurgias em animais, portanto, não foi dito 

nenhuma mentira acerca disso, pois maquinários estão sendo 

comprados por financiamento e outros setores da administração 

enfrentam dificuldades financeiras, e questionou ao edil o que 

considera correto, que alimente-se primeiro as pessoas e destine-

se as sobras aos animais ou alimente-se primeiro os animais e 

destine-se as sobras às pessoas. Parabenizou à administração 

municipal pelo apoio prestado na consolidação da pista de 

Velocar, disse que o incentivo ao turismo sim é louvável, porém, 

muita coisa ainda precisa ser feita, especialmente na saúde 

pública e na prestação de serviços ao meio rural. Ainda sobre a 

causa animal, disse que é necessário buscar-se recursos federais 

e não usar os já escassos ainda existentes nos cofres do 

Município.   V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   Falou sobre o 

acompanhamento que fez esta semana às obras de 

manutenção de estradas do interior, em especial às 
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comunidades do Pontão da Boa União, Bom Sossego e Raia da 

Pedra, onde está sendo realizado um excelente trabalho, disse 

não ter por que defender secretaria nenhuma, mas o trabalho 

feito deve ser divulgado, e anunciou que nas próximas semanas 

estarão sendo atendidas as comunidades do Rincão do Araçá e 

Margem São Bento e vicinais de São Tomé, e finalizou dizendo 

que é válido cobrar aquilo que se vê e não “comer pela boca 

dos outros”. Parabenizou ao Departamento Municipal de Trânsito 

pelas colocação de placas indicativas nas estradas do interior. 

Parabenizou à administração municipal pela aquisição de novos 

maquinários para atender à municipalidade, e disse que é 

necessário ter muita coragem para administrar o setor público 

ante a crise que apresenta-se de modo geral, que dívidas são 

inevitáveis quando se quer atender às necessidades da 

população, e com responsabilidade paga-se tais dívidas.   V. 

ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA - PDT:   Questionou ao V. Jorgenei 

se o mesmo realmente conhece as comunidades da Raia da 

Pedra e Pinhal, pois pelo seu discurso parece não conhecer, 

tornou a dizer que o Secretário Municipal de Obras prometeu 

providências com relação àquelas estradas ainda no ano 

passado, a até agora as mesmas continuam intransitáveis. 

Lembrou as muitas vezes em que solicitou melhorias para as vias, 

tendo escutado sempre que não há maquinários, o que é 

incoerente, pois aquelas são duas comunidades muito fortes e 

necessitam de condições aceitáveis ao escoamento de 

produção, e, se o andamento continuar no mesmo ritmo, 

certamente as vias não receberão melhorias neste ano. Finalizou 

convidando aos demais edis para verificarem o que está 

afirmando neste tribuna.    EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  NINGUÉM FEZ 

USO DA PALAVRA.    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 
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Presentes: 


