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Ata nº 06/2020 

Ata da sessão ordinária realizada no dia 

dezessete 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 – Eduardo Tatim, Junior Koch Berté 

e Ida 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 a 

ATA Nº 05/2020, que foi aprovada por unanimidade. A seguir a 

Senhora Secretária procedeu a leitura do EXPEDIENTE: 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS A DIVERSOS: 1- Ofício Do 

Secretário da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e 

Bem Estar para a Direção do Hospital de Caridade Frei Clemente 

solicitando reunião para falar sobre a atual situação do Hospital. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DO EXECUTIVO: 1- PROJETO DE 

LEI Nº 013/2020 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020, de autoria do Poder 

Executivo Municipal de Soledade a realizar Termo de Fomento 

com a Associação Dos Pequenos Pedristas de Soledade – 

APPESOL - visando ao desenvolvimento do setor pedrista, em 

especial auxiliar na regularização de questões ambientais e a 

participação em feiras de pequenas empresas do ramo de 
pedras e jóias do Município. 2-  PROJETO DE LEI DE Nº 014/2020 DE 

14 DE FEVEREIRO DE 2020, autoriza o Município de Soledade a 

firmar Termo de Fomento com o Centro de Estudantes 

Universitários de Soledade – CEUS -, com o objetivo de repassar 

recursos financeiros no valor de r$ 355.768,00 (trezentos e 

cinqüenta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais), para o 

ano de 2020, bem como firmar convênio com o Estado do Rio 

Grande do Sul, a fim de dar cumprimento à lei de nº 14.307/2013. 

3- OFÍCIO Nº 38/2020 Requer a juntada do impacto financeiro 

referente ao Projeto de Lei nº 012/2020 que tramita na casa 
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legislativa. MOÇÕES: 1- MOÇÃO Nº 005/2020, DE PARABÉNS de 

autoria do V. GUSTAVO LUÍS BALDISSERA – MDB, para ser enviada 

a empresa Fermak Comercial de Maquinas e Ferramentas, em 

reconhecimento pelo seu aniversário de fundação e excelentes 

serviços oferecidos a nossa comunidade.   2- MOÇÃO Nº 

006/2020 DE PARABÉNS, de autoria do V. JOÃO FRANCISCO DOS 

SANTOS – PSB – Para Ser Enviada ao Grupo de Artes Nativas 

Vaqueanos da Cultura, ao CTG Marciano Brum e ao CTG 2 

Argemiro Martins Pinto, em reconhecimento pela sua 

participação no XIII Rodeio Internacional de Soledade, muito 

bem representando e mais uma vez enaltecendo o nome de 

Soledade através da arte, cultura e tradição. PROJETOS DE LEIS: 

1- PROJETO DE LEI Nº 01/2020 DE 17 FEVEREIRO DE 2020, Autoriza o 

Poder Legislativo realizar contratação temporária de 

excepcional interesse público para a função pública de Agente 

Administrativo Auxiliar. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: 1- Pedido de 

Providência nº 015/2020, de autoria do V. Jorgenei Sérgio de 

Souza - MDB, Solicita ao Poder Executivo para que, através do 

setor competente, providencie com a máxima urgência, a 

colocação de lixeiras pequenas nas proximidades dos bancos 

do interior e arredores da praça Central Olmiro Ferreira Porto. 2- 

Pedido de Providência nº 016/2020, de autoria do V. Jorgenei 

Sérgio De Souza – MDB, solicita ao Poder Executivo que, através 

do setor competente, providencie com a máxima urgência, a 

realização de revisão geral, e conserto onde houver 

necessidade, das calçadas e passeios públicos das vias 

localizadas na região central da cidade. 3- Pedido de 

Providência nº 017/2020, de autoria do V. Jorgenei Sergio de 

Souza- MDB, solicita ao Poder Executivo para que, através do 

setor competente, providencie com a máxima urgência, a 

colocação de uma lixeira nas Rua José Bonifácio, nas 

proximidades do salão comunitário do Bairro Expedicionário. 4- 

Pedido de Providência nº 018/2020, de autoria do V. Eduardo 

Tatim - Progressista, solicita ao Poder Executivo para que, através 

do setor competente, determine com urgência a realização de 

limpeza e dedetização da areia, brinquedos e vegetação do 

interior do parquinho infantil da Praça Central Olmiro Ferreira 
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Porto. 5- Pedido de Providência nº 019/2020, de autoria do V. 

Eduardo Tatim – Progressista, solicita ao Poder Executivo para 

que, através do setor competente, determine com urgência a 

realização de limpeza no interior do cemitério da Comunidade 

Do Passo Da Taipa. 6- Pedido de Providência nº 20/2020, de 

autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto – PSDB, solicita ao Poder 

Executivo para que, através da secretaria competente, 

providencie com urgência, a colocação de um redutor de 

velocidade na Rua Armando Haeffner, nas proximidades da 

residência de nº 1180, no Bairro Fontes.   7-  Pedido de 

Providência nº 21/2020,  de autoria do Vereador Edson Ivo 

Stecker – PSDB, solicita ao Poder Executivo para que através do 

Departamento de Trânsito faça a demarcação das faixas de 

pedestres mais recuadas das esquinas que muitas vezes não 

atendem ao mínimo de um metro de recuo da esquina não 

dando segurança ao pedestre.   8- Pedido De Providência, Nº 

022/2020, de autoria do Vereador João Francisco dos  Santos – 

PSB, solicita ao Poder Executivo Municipal que, através da 

secretaria competente, providencie com urgência a colocação 

de um redutor de velocidade na Rua Padre Gimenes, nas 

proximidades da Igreja Nossa Senhora da Saúde, no Bairro 

Ipiranga. 9- Pedido De Providência Nº 23/2020, de autoria do 

Vereador Pedro Romário Marafon que solicita ao Poder 

Executivo para que através do Departamento de Trânsito faça a 

demarcação de duas faixas de pedestres nas esquinas formadas 

pela Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Rua Vacaria. 

PAUTA DA ORDEM DO DIA:   1- MOÇÃO N º 004/2020, DE APELO, 

DE AUTORIA DO V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB, PARA 

SER ENVIADA À CONCESSIONÁRIA CCR VIASUL, PARA QUE SEJA 

PROVIDENCIADO A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO 

JUNTO AO POSTO DE COBRANÇA LOCALIZADO NO MINICÍPIO DE 

FONTOURA XAVIER, PARA OS VEÍCULOS EMPLACADOS EM 

SOLEDADE QUE NECESSITAM FAZER A TRAVESSIA DIARIAMENTE 

POR MOTIVOS DE TRABALHO.  2- PROJETO DE LEI Nº 008/2020, DE 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE AUTORIZA O 

MUNICÍPIO DE SOLEDADE A CONCEDER PARA EMPRESA SOUTH 

METAL METALÚRGICA LTDA, COM DOAÇÃO DE TERRENO, COM 
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CLÁUSULA DE RETROVERSÃO, A FIM DE POSSIBILITAR A 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EMPRESA.  3- PROJETO DE LEI Nº 

009/2020, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, QUE 

AUTORIZAL A PROCEDER Á DAÇÃO EM PAGAMENTO; Á PERMUTA; 

E A CONFESSAR DÍVIDA.  4-  PROJETO DE LEI Nº 011/2020, DE 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, AUTORIZA A 

REALIZAR TERMO DE FOMENTO COM A SOCIEDADE SOLEDADENSE 

DE AMPARO AOS DESABRIGADOS – SOSAD, CADASTRADA NO 

CNPJ Nº 87.739.642/0001-03, COM O REPASSE FINANCEIRO DE R$ 

157.861,80 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E 

SESSENTA E UM REAIS COM OITENTA CENTAVOS).  GRANDE 

EXPEDIENTE:  V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     Tornou a falar 

sobre o problema do abastecimento de água potável nas 

comunidades do interior, citou os poços que foram deixados 

perfurados ainda no exercício de 2012, e que infelizmente até o 

presente momento não estão em atividade, enquanto muitas 

famílias rurais padecem com a falta deste benefício tão 

importante à saúde, e manifestou indignação com a 

inauguração de uma rede de água na comunidade de São 

Tomé, cuja canalização foi feita com mangueira preta, a qual 

encontra-se solta no chão sem sequer ter sido enterrada, de 

modo que a menor ação de animais ou do tempo virá deteriorar 

deixando novamente as famílias sem abastecimento, e também 

com os casos da comunidade de São Lucas, onde os canos das 

redes de distribuição deixados conclusos apodreceram sem 

terem sido utilizados e só há pouco tempo foi instalada nova 

rede, e dos abastecimentos com caminhões pipa em localidade 

onde existe poço perfurado. Tornou a falar também sobre o sério 

problema que persiste junto à rede municipal de saúde, que são 

os agendamentos de consultas e reconsultas, lembrou que o 

Secretário Municipal de Saúde comprometeu-se em rever esta 

questão há vários meses, porém até o presente momento nada 

foi feito, apesar dos clamores da comunidade.  Convidou à 

diretoria do Hospital Frei clemente a comparecer a esta casa 

legislativa e realizar nova explanação acerca da situação 

econômica da instituição, disse saber que a dívida já foi reduzida 

à metade e novos equipamentos foram adquiridos, assim como 
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novos profissionais foram contratados, o que é louvável e merece 

ser divulgado, contudo, há um câncer dentro da casa de saúde 

chamado Clínica Nefrológica, que funciona naquelas 

dependências mesmo sem ter vínculo com o hospital e deve-lhe 

aluguel.   V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      Parabenizou 

ao Departamento Municipal de Serviços Urbanos pelo trabalho 

que vem desempenhando nos diversos segmentos de 

atendimento à comunidade, citou várias reivindicações da 

comunidade levadas pelos edis que esperavam há muito tempo 

e estão sendo atendidas agora, e solicitou que o servidor 

responsável por aquele setor seja mantido na função. Solicitou 

patrolamento para as ruas Rodrigues Alves e Prof. Alice Cardoso, 

do Bairro Botucaraí, e apelou para que seja providenciado com 

urgência a realização de limpeza e dedetização da areia, 

brinquedos e vegetação do parquinho infantil da Praça Central 

Olmiro Porto, onde há indícios de infestação por pragas que 

oferecem riscos à saúde das crianças que freqüentam o local, 

Apoiou as palavras do V. Edson com relação às redes de água 

do interior, dizendo considerar  descaso com o dinheiro público o 

abastecimento com caminhões pipa em localidades onde já 

existem poços perfurados, assim como é um sério descaso 

também o abandono ao pavilhão da antiga Semeatto, que 

deteriora-se aos poucos enquanto a municipalidade incentiva  

com o custeio de aluguel tantas empresas menores que 

poderiam estar confortavelmente  instaladas lá.   V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:    AUSÊNCIA JUSTIFICADA.     V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Agradeceu ao Departamento 

Municipal de Serviços Urbanos pelo bom atendimento aos seus  

pedidos de providência.  Apoiou as palavras dos vereadores 

Edson e Eduardo com relação às redes de distribuição de água 

e às estradas do interior, disse que em vários casos a situação é 

realmente muito precária, e estas duas são as principais 

reivindicações dos moradores rurais. Parabenizou aos 

organizadores do XII Rodeio Internacional de Soledade pelo 

sucesso do evento, e apelou à comunidade para que 

compareça mais e prestigie a festividades, incentivando assim 

aos talentos que ali apresentam-se.  Manifestou votos de sucesso 
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e bom trabalho à nova diretoria da APAE, instituição esta que 

batalha diariamente em prol do respeito e da dignidade das 

crianças excepcionais, e também de bom retorno às escolas da  

Rede Municipal de Educação, que iniciaram hoje o novo ano 

letivo, dizendo esperar que nunca aconteça com os servidores 

desta rede  municipal o que aconteceu aos da rede estadual, 

pois todos que detêm cargos administrativos atualmente com 

certeza passaram pela escola um dia, portanto, devem valorizar 

e respeitar os professores e profissionais da educação.    V. 

ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   

V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:     Falou sobre as 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-

se favorável às mesmas, especialmente os projetos que visam a 

concessão de incentivos a empresas, e dizendo considerar estas 

medidas muito válidas ao desenvolvimento da municipalidade. 

Tornou a falar sobre a moção de apelo de sua autoria, a ser 

enviada à concessionária CCR Viasul para que conceda a 

isenção do pagamento de pedágio aos veículos emplacados 

em Soledade e que possuem propriedades rurais no Fontoura 

Xavier e imediações, necessitando fazer a travessia diariamente 

por motivo de trabalho, disse entender a dificuldade para 

conceder isenção a todos os veículos , contudo, nestes casos 

específicos considera importante. Falou também sobre o XII 

Rodeio Internacional de Soledade, evento este que mais uma 

vez obteve sucesso absoluto, batendo recorde de participantes  

público visitante, e mostrando ser esta uma festividade de muito 

valor, destacando o nome e a cultura do município em muitas 

outras querências do estado, do país e do continente, e 

parabenizou a todos os organizadores, entidades participantes e 

demais pessoas envolvidas em tão grandioso evento.    V. 

JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Manifestou preocupação 

com relação à limpeza e organização públicas de nossa cidade, 

dizendo acreditar que antes de cobrar a colaboração da 

comunidade é necessário fornecer a estrutura necessária, como 

lixeiras apropriadas e boas condições dos passeios públicos, 

especialmente na região central da cidade, e solicitou à 

administração municipal que olhe com carinho para estas 
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questões, pois é muito necessário dar suporte e bons exemplos 

para serem seguidos pela população. Parabenizou ao Sr. João 

Antônio de Oliveira (Totonho), pelo seu aniversário, e lembrou os 

muitos anos de belíssimos serviços prestados por ele à 

comunidade soledadense como servidor municipal, fazendo do 

mesmo um exemplo a ser seguido pelos demais.  Falou sobre as 

obras que vem sendo realizadas no Bairro Farroupilha, 

parabenizando àquela comunidade pelas conquistas. 

Manifestou-se favorável às matérias constantes da Pauta de 

Ordem do Dia, especialmente os projetos que visam o incentivo 

a empresas. Solicitou ao Departamento Municipal de Serviços 

Urbanos providências com relação a um buraco na tubulação 
de esgoto da Rua Dr. Flores, nas proximidades da Loja Pretto.   V. 

JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:   Apoiou a moção de apelo de 

autoria do V. João Francisco, para ser enviada à concessionária 

CCR Viasul, solicitando a isenção do pagamento de pedágio a 

veículos emplacados em Soledade em casos específicos, citou 

nomes de alguns proprietários rurais localizados após a praça de 

pedágio de Fontoura Xavier que necessitam do benefício, e disse 

saber que é difícil, porém não impossível obter-se a isenção. 

Falou sobre demais as matérias constantes da Pauta de Ordem 

do Dia, manifestando-se favorável às mesmas. Parabenizou aos 

organizadores, participantes e demais pessoas que estiveram 

envolvidas na realização do XII Rodeio Internacional de 

Soledade, grandioso evento que aconteceu neste município na 

última semana. Apoiou as palavras do V. Jorgenei com relação 

à limpeza e organização das vias públicas, especialmente da 

região central de nossa cidade,  disse acreditar que esteja 

faltando uma fiscalização mais rigorosa por parte da 

municipalidade acerca da conservação dos terrenos baldios e 

passeios públicos, e disse também ao V. Eduardo que o mesmo 

tem sorte em ver os seus pedidos atendidos junto ao 

Departamento Municipal de Serviços Urbanos, e que todas as 

reivindicações levadas pelos edis deveriam ser tratadas com 

prioridade naquele setor. Parabenizou também à administração 

municipal pela aquisição de novos maquinários e equipamentos 

para melhor atender às comunidade do interior, disse que 
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dívidas são inevitáveis e aceitáveis, desde que haja o real 

benefício para a população.    V. JUNIOR KOCH BERTE – 

PROGRESSISTAS:     Falou sobre a aquisição de novos maquinários 

pela administração municipal, ressaltando ao V. José Elton que 

as dívidas contraídas não comprometem um, mas vinte anos das 

próximas administrações, pois estes são os prazos dos 

financiamentos aprovados. Falou sobre as matérias constantes 

da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, 

manifestando-se favorável às mesmas, especialmente aos 

projetos que visam a concessão de incentivos à geração de 

empregos e renda para a comunidade. Tornou a falar sobre os 

prazos de trâmite das matérias junto a este Poder Legislativo, 

dizendo esperar que a partir de agora o Poder Executivo seja 

mais ágil no envio as proposições, a fim de que as mesmas 

possam ser apreciadas no devido prazo, como é o caso do 

Projeto de Lei Nº 009/2020, que trata da permuta do imóvel a ser 

cedido para a empresa Esquadrifer. Apoiou a idéia do V. Edson 

com relação ao convite à diretoria do Hospital Frei Clemente 

para comparecer a esta casa legislativa a fim de realizar 

explanação acerca da atual situação econômica da instituição, 

lembrou que muitas sessões ordinárias foram destinadas a 

discussões relativas à crise da casa de saúde e à busca por 

formas de saná-la, logo, é necessário que tais progresso sejam 

divulgados.  Apoiou também as palavras do V. Eduardo com 

relação ao pavilhão da antiga empresa Semeatto, aquele que 

atualmente constitui um elefante branco para a administração, 

estando jogado à deterioração enquanto há tamanho índice de 

desemprego no município e tantas outras pequenas empresas 

solicitam incentivos diariamente      .   V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – 

PSDB:    Falou sobre as dívidas contraídas pela municipalidade 

nos últimos meses, com financiamentos de grande monta e 

prazos de até duzentos e quarenta meses para pagamento, que 

atualmente são entendidas como medidas normais muito 

necessárias à administração, o que não aconteceu ao final da 

administração Cainelli/ Vizzoto, no exercício de 2012, quando 

restaram além das dívidas de aproximadamente dez milhões de 

reais a serem quitadas pelo gestor Paulo Cattâneo, um saldo em 
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caixa de dois milhões e novecentos mil reais e mais o saldo a 

resgatar da empresa Janani, de oito milhões e quinhentos mil 

reais, valores estes que foram resgatados centavo por centavo 

pela atual administração, contudo, as dívidas cresceram de 

maneira astronômica, tornando-se praticamente impagáveis e 

levando a municipalidade a uma situação de pré falência. Com 

relação ao abastecimento de água no interior, citou a 

comunidade da Macieira, que encontra-se desabastecida há 

mais de um mês. Falou também sobre as diversas reclamações 

recebidas da comunidade acerca do processo seletivo da 

Secretaria Municipal de Educação, que aos olhos da população 

serviu somente para manter aqueles que já estavam 

contratados. Lamentou o afastamento do Sr. Edson Bettim dos 

trabalhos da Rádio Cristal, disse que certamente a programação 

da emissora não será mais o mesmo, e espera que tal 

afastamento não tenha tido motivação política, pois segundo a 

justiça eleitoral há prazos e motivos legais que contemplam os 

aspirantes a cargos eletivos.  Solicitou ao Departamento 

Municipal de Trânsito na rua Armando Haeffner, no Bairro Fontes, 

a fim de coibir os excessos de velocidade, e reparos em buraco 

na Rua Fão, no Bairro Botucaraí.  Lamentou alguns 

comportamentos do gestor municipal com relação ao trabalho 

desenvolvido por este Poder Legislativo.   V. MIGUEL ADONES DE 

CAMPOS – MDB:   Agradeceu à Secretaria Municipal de Obras 

pelo excelente trabalho realizado nos entroncamentos da Av. 

Espumoso com as ruas Vó Sissi e Lajeado, no Bairro Ipiranga, 

onde havia sérias irregularidades nas emendas do asfalto com o 

calçamento, e solicitou reparos na tubulação de esgoto e no 

calçamento da Rua Arvorezinha, naquele mesmo bairro. 

Agradeceu também à direção da Escola Capistrano de Abreu, 

do Bairro Ipiranga, pela doação dos brinquedos do parquinho 

infantil daquela instituição para o parquinho da praça daquela 

comunidade, o que possibilitará recreação para muitas outras 

crianças.  Falou sobre a viagem a Brasília, realizada na semana 

passada juntamente com o Chefe de Gabinete deste Poder 

Legislativo, Sr. Ricardo Cabral, e o V. José Elton de Moraes, onde 

estiveram buscando orientações junto à União dos Vereadores 
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do Brasil – UVB, e visitando gabinetes parlamentares levando 

demandas da municipalidade, e de onde voltaram confiantes 

na possibilidade de destinação de novos recursos através de 

emendas parlamentares.     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: COLOCADAS EM VOTAÇÃO AS 

SEGUINTES PROPOSIÇÕES:  1 - MOÇÃO N º 004/2020, DE APELO - 

COLOCADA EM VOTAÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.  

2- PROJETO DE LEI Nº 008/2020 - APROVADO POR UNANIMIDADE.  

3-  PROJETO DE LEI Nº 009/2020 - APROVADO POR UNANIMIDADE. 

4- PROJETO DE LEI Nº 011/2020 - APROVADO POR UNANIMIDADE.    

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:   Apoiou as palavras do V. Jorgenei com relação 

às lixeiras nas ruas de nossa cidade e falou sobre o projeto 

Catador, do qual foi idealizador, lembrou recursos destinados ao 

município para tais fins através de emendas parlamentares e 

lamentou que, mesmo com toda a sua luta, juntamente com a 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, e parte da 

administração municipal, o projeto não tenha ido além da 

doação de carrinhos, disse ainda que várias vezes foi discutida a 

possibilidade de compra de lixeiras, mas infelizmente a gestão 

está encerrando-se e dificilmente alguma coisa seja feita a partir 

daqui, o que a leva a creditar que a aplicação dos recursos 

parlamentares ficará resumida aos carrinhos, pois não houve 

empenho da administração com relação a tal projeto, tão 

relevante, especialmente para a economia da municipalidade. 

Falou também sobre o atual cenário político que verifica-se no 

país de modo geral, com a séria crise enfrentada por 

decorrência de más administrações e roubalheiras, lembrando 

que as questões partidárias devem ser deixadas de lado em prol 

do bem estar da comunidade, e tornou a falar do projeto 

Farmácia Solidária, que nos próximos dias deverá entrar para 

tramitação nesta casa legislativa, medida esta que considera 

extremamente relevante,pela possibilidade de reaproveitamento 

de medicamentos, especialmente em casos de doenças graves.  

V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Tornou a falar sobre o 
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abastecimento de água no interior, relatando outras localidades 

onde os poços artesianos também ficaram perfurados mas a 

comunidade não recebeu o benefício por falta de instalação 

das redes de canalização, lembrou que estamos passando por 

um período de grave estiagem, que já vem levando vários 

riachos e bebedouros à seca, necessitando cada vez mais da 

água disponível em tais poços, e disse que o não 

aproveitamento dos mesmos configura total descaso com os 

recursos públicos que ali foram aplicados. Falou também sobre a 

situação das benfeitorias e espaços públicos, como os pavilhões 

comunitários de vários bairros e localidades do interior, que 

deterioram-se abandonados dia a dia, como que esquecidos de 

todo dinheiro público que ali foi investido, assim como o pavilhão 

da antiga Semeatto abandonado há anos enquanto a 

municipalidade custeia aluguel a outras empresas como 

incentivo, sem contar com os caminhões pipa levando água 

para o interior e a compra de britas enquanto o município possui 

dois britadores, e outros incontáveis desperdícios. Tornou a falar 

sobre a melhora na situação econômica do Hospital Frei 

Clemente, o que considera muito positivo. Sugeriu ao 

Departamento Municipal de Trânsito que efetue o recuo das 

faixas de pedestre da cidade a fim de proporcionar maior 

segurança aos pedestres.   V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   

Disse ao V. Edson que fazer buracos no chão é fácil, difícil é fazer 

toda a estrutura para viabilizar o abastecimento de água a 

longas distâncias no interior, e questionou o motivo de as redes 

de distribuição não terem sido instaladas no tempo em que os 

poços foram perfurados. Parabenizou à Secretaria Municipal de 

Obras pelo excelente trabalho que vem sendo realizado na 

recuperação das estradas do interior, e anunciou que nesta 

semana estará sendo realizado patrolamento em todas as vias 

não pavimentadas de nosso perímetro urbano, e também, que 

em breve iniciar-se-ão as obras de asfaltamento das ruas 

contempladas com pelo financiamento do programa Avançar 

Cidades.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES - PT:   Tornou a falar sobre as 

matérias que constaram na Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária, dizendo esperar que em breve sejam viabilizados os 
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incentivos dos quais dependiam algumas proposições 

apreciadas hoje, e novas empresas também venham a ser 

contempladas também. Com relação ao pavilhão da Semeatto, 

disse que o município já conseguiu adquirir de volta o imóvel, e 

está recebendo projetos de empresas menores que interessem-

se em instalar-se lá. Sobre o beneficiamento das vias públicas, 

disse que há muitas fontes de recursos naturais no interior, e que 

o ideal seria colocar calçamento ou empedramento nas 

estradas ao invés de brita, pois nesta seca a colocação de britas 

sem compactação é dinheiro jogado fora.    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. 
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