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Ata nº 07/2020 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e seis 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 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, em   virtude   do   pedido   de    Licença   para 

Tratamento de Saúde   do   V.  José Elton de Moraes, o Sr. 

Presidente convidou o Suplente da Bancada do PT, Sr. Lucio 

Eugênio Bueno Dias, para posicionar-se em frente à mesa 

principal para prestar o seguinte compromisso:  “ PROMETO  
CUMPRIR  E  FAZER  CUMPRIR  A  LEI  ORGÂNICA,  AS  LEIS DA  
UNIÃO,  DO  ESTADO  E  DO  MUNICÍPIO,  E  EXERCER  O  MEU 
MANDATO  SOB  INSPIRAÇÃO  DO  PATRIOTISMO,  DA  LEALDADE  

E  DO BEM  COMUM”, o V. respondeu “ASSIM EU PROMETO”, e o 

Sr. Presidente o declarou empossado. conforme determina o art. 

90, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno foi colocada em 

discussão e votação a ATA Nº 06/2020, que foi aprovada por 

unanimidade. A seguir a Senhora Secretária procedeu a leitura 

do EXPEDIENTE: RESOLUÇÕES: 1- Resolução n° 01/2020 - Art. 1° fica 

concedida licença para tratamento de saúde ao Vereador José 

Elton de Moraes, Bancada do PT, por tempo indeterminado, 

conforme atestado médico em anexo.  Art. 2° Fica convocado o 

primeiro Suplente da Bancada do PT, Sr. Lucio Eugênio Bueno Dias, 

para assumir o cargo a contar do dia 16 de fevereiro de 2020. 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO, MOÇÕES, ROJETOS DE LEIS, SUGESTÕES 

DE PROJETOS DE LEIS, EMENDAS E REQUERIMENTOS:  1- Sugestão 

Projeto de Lei Nº 01/2020, de autoria do V. Luiz Carlos Vissoto – 

PSDB - que institui o Dia Municipal da Capoeira no âmbito do 

município de Soledade. 2- Pedido de Informação Nº002/2020, de 

autoria do v. Eduardo Tatim - PROGRESSISTA, solicita que sejam 

prestadas as seguintes informações acerca das empresas 
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beneficiádas de incentivos públicos através da Prefeitura 

Municipal de Soledade.  A) quantas empresas atualmente 

recebem incentivos de custeio de aluguel.  B) relatório com os 

nomes das empresas e o tempo de benefício. 3- Moção nº 

007/2020, de Apelo de autoria do v. Jorgenei Sergio de Souza – 

MDB – para ser enviada ao Poder Executivo  Municipal, para que 

seja providenciado com a máxima urgência o corte de alguns 

eucaliptos e outras árvores de grande porte localizados nas 

dependências do parque de eventos centenário rui  ortiz, que 

estão oferecendo riscos de queda sobre as residências vizinhas 

àquele espaço , na rua Lauro de Albuquerque, Bairro Botucaraí .  

4- Moção Nº 008/2020 de Parabéns, de autoria do v. Edson Ivo 

Stecker – PSDB, para ser enviada aos servidores da Unidade 

Básica de Saúde do Bairro Expedicionário.  CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS DE DIVERSOS: 1-  Oficio nº 01/2020, conselho municipal 

dos direitos da mulher, em anexo, enviamos a cópia dos 

respectivos currículos das pessoas sugeridas para análise e 

conhecimento desta casa legislativa. CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS DO EXECUTIVO: 1-   Projeto de Lei nº 015/2020 de 20 

de fevereiro de 2020, que Autoriza o Município de Soledade a 

realizar termo de fomento com a Associação Gaúcha de Gemas 

Artefatos e Jóias, visando ao desenvolvimento da indústria e 

comércio das microempresas do ramo de jóias e pedras 

preciosas no município de Soledade, em especial auxiliar na 

locação para manutenção do shopping Sul Jóias de Soledade.  

2- Ofício Nº 38/2020  requer a juntada do impacto financeiro 

referente ao projeto de lei nº 012/2020 que tramita na casa 
legislativa.   INDICAÇÕES E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  1- Pedido 

de Providência Nº 024/2020 – de autoria do V. Eduardo Tatim - 

PROGRESSISTA, solicita ao Poder Executivo que, através do setor 

competente, determine com  urgência,a realização de roçada 

nos terrenos baldios localizados ao lado e arredores da EMEI 

Missões, na rua Serafim Santos Vaz, no Bairro Missões. 2- Pedido 

de Providência Nº 025/2020 – de autoria do V. Eduardo Tatim–

PROGRESSISTA, solicita ao Poder Executivo que, atráves do setor 

competente, determine com urgência a realização de conserto 

na tubulação de esgoto e bueiro e colocação de boca-de-lobo, 
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na esquina formada pelas ruas Duque de Caxias e Eloa Moraes, 

no Bairro Botucarai.  3- Pedido de Providência Nº 026/2020 – de 

autoria do v. Eduardo Tatim- PROGRESSISTA, solicita ao poder 

executivo para que, através do setor competente, determine 

com urgência a realização de patrolamento das ruas Alice 

Cardoso, Rodrigues Alves e Caio Serrano, no Bairro Botucaraí.    

PAUTA DA ORDEM DO DIA:   1- Moção Nº 005/2020, de Parabéns, 

de autoria do V. Gustavo 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 para, GAN Vaqueanos da Cultura, para o CTG 

Marciano Brum e para o CTG Argemiro Martins Pinto, em 

reconhecimento pela sua participação no XIII Rodeio 

Internacional de Soledade, muito bem representando o 

município e mais uma vez enaltecendo o nome de Soledade 

através da arte, cultura e tradição.  3- 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 estagiários participantes do convênio de 

cooperação celebrado com a faculdade Meridional Imed para 

execução do programa de estágio obrigatório da instituição de 

ensino.   4- 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 Ebenézer – 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, 

matérias de divulgação e suporte.     GRANDE EXPEDIENTE:  V.  

EDSON IVO STECKER – PSDB:     Solicitou ao Poder Executivo 

Municipal que providencie com a máxima urgência estudos 

acerca da possibilidade de construção de um calçadão, na Av. 

Espumoso, iniciando nas proximidades do mercado Bela Vista e 

seguindo até o trevo de acesso à rodovia ERS 332, a fim de 

proporcionar aos moradores locais maior segurança, pois os 
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mesmos estão realizando seus esportes e caminhadas 

diretamente em alguns trechos da rodovia. Parabenizou aos 

atendentes da Unidade Básica de Saúde do Bairro 

Expedicionário pelo excelente trabalho que realizam em prol 

daquela comunidade, dispensando sempre o maior carinho e 

atenção com os pacientes.  Falou sobre os seus pedidos de 

informação encaminhados ao Poder executivo ainda no ano 

passado e que não foram atendidos, disse que muito já solicitou 

que tais pedidos fossem atendidos e anunciou que nos próximos 

dias estará apresentando-os ao Ministério Público, considerando 

o descaso para com os mesmos, cujo prazo para atenção é de 

trinta dias.   V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      Falou sobre 

os cortes de eucaliptos e árvores de grande porte que estão 

sendo realizados no interior do Parque de Eventos Centenário Rui 

Ortiz, questionando a destinação que está sendo dada ao 

madeirame dali retirado, disse que tal material pode ser 

transformado em tábuas para utilização da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, e também alertou para a necessidade de 

realizar-se o replantio de tais árvores, pois a quantidade desta no 

referido espaço está cada vez menor.  Solicitou ao Executivo 

Municipal informações acerca das empresa que recebem 

incentivos de aluguel atualmente, justificando que há o pavilhão 

da antiga Semeatto, que poderia abrigar vários 

empreendimentos de pequeno e médio porte, mas encontra-se 

ocioso e em estado de deterioração desde o exercício de 2017, 

enquanto novos recursos públicos são desperdiçados. Solicitou 

também ao Executivo que providencie o patrolamento de ruas 

no Bairro Botucaraí, e chamou atenção para as condições dos 

entroncamentos de vias pavimentadas com asfalto e com 

calçamento, que apresentam buracos enormes e causam 

transtornos ao trânsito .   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:     Falou 

sobre a reinauguração do albergue anexo ao presídio de 

Soledade, parabenizando aos servidores da SUSEPE que 

coordenaram todo o trabalho de reconstrução daquele espaço 

que havia sido incendiado. Parabenizou à empresa Fermak 

Comercial de Maquinas e Ferramentas pelo seu aniversário de 

fundação e excelentes serviços oferecidos a nossa comunidade. 
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Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia 

manifestando-se favorável às mesmas, especialmente o projeto 

de repasse de recursos à CRESOL, instituição que considera de 

grande importância para a comunidade com o tratamento 

oferecido aos usuário de álcool e drogas. Solicitou à Secretaria 

Municipal de Obras o patrolamento de ruas laterais à rodovia  BR 

386, no Bairro Botucaraí. Com relação ao corte de árvores no 

interior do Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, disse ser 

contrário, e solicitou que seja feito acompanhamento dos 

procedimentos e replantio, pois aquele espaço é um dos cartões 

postais da cidade e os eucaliptos são a sua marca registrada, 

logo, não podem ser retirados indiscriminadamente. Parabenizou 

à empresa responsável pela colocação da iluminação LED junto 

às redes de iluminação pública da cidade pela qualidade do 

serviço prestado, mas solicitou que a mesma conclua o trabalho 

em um bairro antes de dirigir-se a outro, pois o roteiro está 

bastante confuso, solicitou também que a empresa utilize o seu 

próprio o veículo na prestação do serviço, e não mais o da 

prefeitura.     V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    

Solicitou ao Executivo Municipal que providencie as tratativas 

necessárias para o fornecimento de transporte escolar aos 

alunos deste município que freqüentam a escola Getúlio Vargas, 

de Fontoura Xavier, que oferece o curso técnico agrícola, pois 

havia ficado acordado que o município forneceria tal transporte 

e por isso os alunos foram matriculados e o impasse já enviado 

ao Ministério Público. Falou sobre as matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia manifestando-se favorável às mesmas.    

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

PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:     NÃO FEZ 

USO DA PALAVRA.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     

Questionou aos demais edis o que consideram prioridade, uma 

árvore ou a vida de um ser humano, e exibiu um abaixo assinado 

dos moradores da Rua Lauro Albuquerque, no Bairro 

Expedicionário, solicitando a retirada das árvores de grande 

porte do interior do Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz que 

ofereciam riscos de queda sobre as residências, disse ser 

radicalmente contrário ao desmatamento indiscriminado, mas a 
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segurança e a vida das pessoas devem ser preservadas, 

concordou que os cortes poderiam ter sido melhor planejados e 

sugeriu que busque-se informações junto ao setor responsável 

pelo licenciamento, pois tal medida foi uma exigência da 

comunidade e o caso precisava ser resolvido de uma forma ou 

de outra. Parabenizou ao Sr. Araquem, administrador da 

empresa Capaz, agradecendo-o pelo convite para participar do 

Dia de Campo junto àquele empreendimento, que, dentre 

outros atrativos, ofereceu cursos aos agricultores.  Falou sobre as 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária, manifestando-se favorável às mesmas, especialmente 

o repasse de recursos à CRESOL.      V. JUNIOR KOCH BERTE – 

PROGRESSISTAS:     Apoiou as palavras do V. Gustavo com 

relação à substituição das lâmpadas junto à rede de iluminação 

pública do município, dizendo considerar este um projeto 

importante, entretanto, o momento econômico e a forma como 

o financiamento foi contraído não são apropriados, lembrou ter 

sido o único edil a posicionar-se contrariamente ao projeto do 

financiamento por não concordar com a contração de 

tamanhas dívidas por parte da administração para serem 

honradas em gestões futuras, e lembrou ter sugerido que os 

municípios de nossa região investissem no sistema foto voltaico, 

que proporcionaria maior economia com tais redes de 

iluminação, e também questionou o motivo de o veículo da 

prefeitura estar sendo utilizado no trabalho prestado pela 

empresa.  Tornou a falar sobre a quadra esportiva do Bairro 

Missões, manifestando indignação com o descaso com aquela 

benfeitoria, e anunciou que nos próximos meses estarão sendo 

destinados novos recursos para o fechamento da quadra através 

de emenda parlamentar do Sem. Luiz Carlos Heinze.   V. LUCIO 

EUGÊNIO BUENO DIAS – PT:   Falou sobre a constituição do  

Partido dos Trabalhadores e agradeceu a todos que 

colaboraram possibilitando-lhe esta estadia no exercício da 

vereança durante a licença saúde do V. José Elton.  Lembrou os 

financiamentos contraídos pela municipalidade para realização 

de pavimentação e melhorias nas redes de iluminação pública 

da cidade, os quais estão sendo questionados pelo V. Berte, e 
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justificou que a administração atual fez muitos investimentos com 

recursos próprios e que não foram financiados, sobretudo no 

Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, que hoje possui uma das 

melhores estruturas físicas do estado e tem, inclusive, um alto 

custo operacional, e a medida que tais investimentos foram 

sendo feitos, o povo ficou sem ruas e mal iluminado ,então, não 

há mal em contrair financiamentos para a aquisição de 

melhorias para a comunidade, além do que, há dívidas antigas e 

históricas com saneamento, iluminação e outros. Disse também 

ter sentido-se desmotivado a apresentar pedidos de informação 

após o relato do V. Edson acerca da demora na resposta aos 

mesmos, mas que os apresentará mesmo assim, especialmente 

solicitando esclarecimentos acerca das concessões de 

estacionamentos a lojas, e espera receber retorno. Com relação 

aos cortes de árvores no Parque de eventos Centenários rui Ortiz, 

explicou que aquela espécie de eucalipto é realmente de 

grande porte e muito boas para corte.  O V. Sergio aparteou 
explicando que o madeirame retirado foi utilizado nas cercas e galpões 

no interior do próprio parque e nada saiu para fora do espaço. Sugeriu 

que sejam tomados todos os cuidados necessários e o 

reflorestamento seja providenciado.  V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – 

PSDB:    Disse não poder garantir que madeiras não estejam 

sendo retiradas do interior do Parque de Eventos Centenário Rui 

Ortiz, pois a quantidade é muito grande, inclusive de árvores 

centenárias cortadas ao Deus dará. Disse ao V. Lúcio que 

realmente é muito importante fazer calçamentos e asfalto nas 

vias públicas, porém, tais obras precisam ser feitas com a 

economia do município e não com financiamentos, citou os 

casos das substituições de lâmpadas e asfaltamentos realizados  

em anos eleitorais, e seus respectivos valores que considera 

muito altos e foram todos financiados para serem honrados nas 

futuras gestões, concordou que a estrutura do Parque de Eventos 

Centenário Rui Ortiz é de fato muito boa, aqueles pavilhões 

foram  resultante de muita economia nas administrações 

passadas e não contraindo dívidas que já chegam a trinta 

milhões de reais como agora e poderão ultrapassar a marca de 

cinqüenta milhões até o final desta gestão, deixando o município 
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completamente falido, o que é inaceitável, pois mensalmente 

entram nos cofres municipais em torno de dez milhões em 

recursos que são muito mal gastos. Ainda sobre as árvores do 

parque, disse concordar com o V. Jorgenei com relação às que 

ofereciam riscos aos moradores vizinhos do espaço, mas 

questionou o motivo de as mesmas ainda não terem sido 

retiradas, já que tantas outras foram cortadas, e finalizou dizendo 

que dinheiro próprio é para ser gasto onde bem se entender, 

mas dinheiro público é sagrado, deve ser usado em proveito da 

população e não pode ser jogado no lixo. Solicitou melhorias 

para as estradas das comunidades do Rincão dos Lautert, 

Fazenda Tarumã e Posse Generoso.   V. MIGUEL ADONES DE 

CAMPOS – MDB:   Agradeceu a presença de todos que 

compareceram para acompanhar os trabalhos desta sessão 

ordinária, especialmente ao Sr. Mateus Moraes, filho do V. José 

Elton, parabenizou a toda a família pela pelo apoio à decisão do 

edil em tratar do seu problema de saúde, manifestou votos de 

melhoras e colocou-se a disposição para auxiliar no que for 

necessário.  Disse ao V. Vizzoto que o mesmo fala como se tudo 

estivesse errado com o município, porém, existe muitas coisas 

boas que foram feitas e pessoas que estão contentes com a 

administração e conseguem ver em Soledade grandes 

oportunidades para viver e trabalhar, pois aqui trabalha-se por 

uma situação melhor, disse que a união é muito necessária, e as 

coisas boas precisam ser valorizadas. Solicitou melhorias para as 

estradas das comunidades do Passo dos Ladrões e São Tomé, e 

disse ter certeza de que tais providências serão atendidas nos 

próximos dias, assim como será realizada a canalização da água 

do poço da comunidade de São Tomé. Agradeceu a professora 

Mônica, que está ajudando na recuperação do parquinho junto 

ao Ipirangão, no Bairro Ipiranga.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON 

– MDB:    Tornou a falar sobre os entulhos da cidade, dizendo já 

ter conseguido limpar todo o Bairro Botucaraí e já ter iniciado a 

coleta no Bairro Ipiranga, disse que muitas vezes torna-se difícil a 

retirada dos resíduos devido à grande distância dos bairros até o 

local de destinação final, agradeceu à sua equipe de trabalho 

pela colaboração diária na realização das tarefas e apelou à 
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comunidade para que colabore também, colocando os resíduos 

na rua no tempo certo e evitando novos depósitos logo após as 

coletas. Com relação à retirada de árvores do interior do Parque 

de Eventos Centenário Rui Ortiz, disse ser favorável, 

especialmente aquelas que ofereciam riscos de queda sobre as 

residências, comprometendo a segurança dos moradores, desde 

que haja o replantio, disse ao V. Vizzoto que árvores centenárias 

devem ser cortadas para evitar que caiam,  que ninguém corta 

o madeirame de graça, logo, se alguma carga foi vista saindo 

do parque certamente foi a parte da serraria sendo retirada, e 

parabenizou à administração municipal pela iniciativa em retirar 

as madeiras que certamente serão muito úteis na construção e 

reparos de cercas, mata-burros e pontes. Disse ao V. Miguel que 

também está preocupado com a estrada das comunidade do 

Passo dos Ladrões e São Tomé, assim como todas as outras que 

necessitam de algum reparo.  Parabenizou ao V. Edson pelo 

reconhecimento ao trabalho dos servidores do postinho do Bairro 

Expedicionário.    SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Disse que 

o V. Jorgenei está correto em solicitar a retirada das árvores de 

grande porte que ofereciam risco aos moradores vizinhos ao 

Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, e que o madeirame dali 

retirado sérvio na construção de oito mata-burros em diversas 

comunidades do interior, e certamente o replantio será 

providenciado. Com relação às acaloradas discussões 

vivenciadas nesta casa legislativa nos últimos dias, disse que são 

debates políticos, pois estamos num ano eleitoral e os pré 

candidatos estão praticamente todos lançados, lembrou que há 

oito anos os Srs. Cainelli e Vizzoto lutavam para concluir a gestão 

municipal da melhor forma possível, e o mesmo está sendo feito 

agora, ainda que seja com escasso recursos e financiamentos, 

mas a finalidade é melhorar a situação dos moradores, e que 

esta administração está obtendo maior êxito do que aquela, e 

citou o caso da empresa Somave, que vem gerando significativo 

número de empregos à comunidade. Com relação às dívidas 

disse que para poder-se oferecer obras e fazer o município 

crescer as mesmas são necessárias, ademais, é o povo quem as 

paga, não saem do bolso do administrador ou de vereadores, 
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que o asfalto é necessário sim e o dinheiro dos impostos deve ser 

aplicado nisso.    ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO. ORDEM 

DO DIA: COLOCADAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES 

PROPOSIÇÕES:    1- moção nº 005/2020, de parabéns - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.   2- moção nº 006/2020 de 

parabéns  - APROVADO POR UNANIMIDADE.  3- projeto de lei nº 

010/2020 de 10 de fevereiro de 2020 - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  4- projeto de lei nº 012/2020 de 10 de fevereiro 

de 2020  - APROVADO POR UNANIMIDADE.    EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  V. SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:  Deu boas 

vindas ao V. Lucio Dias e manifestou-lhe votos de bom trabalho.   

V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   Deus boas vindas ao V. 

Lucio Dias.    COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:   Disse que é claramente visível onde está indo o 

dinheiro público, lembrou a sugestão feita ao Executivo, para 

construção de uma usina de asfalto ao invés da contração do 

financiamento de mais de oito milhões de reais para 

asfaltamento de ruas, sugestão esta que, se acatada, viria 

beneficiar a todas as vias, além do que, a municipalidade está 

comprando brita enquanto possui dois britadores, e questionou o 

motivo de tal compra que denota total falta de planejamento.  

Com relação à recuperação de estradas sem manutenção 

posterior, disse que isso é como queimar dinheiro. Tornou a falar 

dos vários poços artesianos que estão perfurados nas 

comunidades enquanto a administração as abastece com 

caminhões pipas, ou o caso absurdo verificado em São Tomé, 

onde foi inaugurada uma rede de canalização feita com 

mangas pretas que sequer foram enterradas e agora, pouco 

tempo depois, estão rachadas e os moradores recebendo água 

também de caminhão pipa. Tornou a sugerir também a 

terceirização dos trabalhos de manutenção das estradas gerais 

do interior e a explicar as vantagens de tal medida.   V. LUCIO 

EUGENIO BUENO DIAS – PT:  Disse que o mundo não é só uma 

porção de terra e água ao redor de Soledade, que problemas 

existem em todas as esferas de governo, e o dinheiro não está 

vindo de diversos segmentos, como o programa federal Mais 

Médicos, e novas políticas como a adotada pela Petrobras, de 
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contemplar os acionistas e investidores sem esforços em segurar 

o preço dos combustíveis, aumentando em muito o custo da 

manutenção das máquinas e veículos públicos, o que é 

resultado da escolha por uma política neo liberal e com 

enxugamento do Estado, fazendo com que o desgaste seja 

sentido primeiramente nos municípios, disse não estar 

defendendo o governo, mas é preciso que todos entendam as 

conseqüências das medidas tomadas em Brasília e arcadas 

pelas municipalidades, como cortes dos convênios sociais, 

investimentos em habitação e saúde e programas de 

aceleração de crescimento – PACs, portanto, não haverá 

humanidade que sobreviva a política neo liberal, que retira dos 
menores em prol dos maiores.   V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – 

MDB:    Parabenizou ao V. Lucio pelas novas idéias apresentadas. 

Explanou as obras realizadas pela Secretaria Municipal de Obras 

nos últimos meses e plano de trabalho para os próximos dias.  

Anunciou também que as obras de canalização de esgoto na 

vilas dos Caramelos já tiveram início.  Relacionou também os 

investimentos que vêm sendo feitos na infra estrutura do 

município, parabenizando ao gestor pela preocupação com o 

futuro da população, mesmo que para tanto seja necessário 

contrair financiamentos sim, disse que se o município estivesse 

tão quebrado como pregam alguns edis ninguém se habilitaria à 

pré candidatura aos cargos eletivos, e, com relação ao sistema 

LED de iluminação pública, sugeriu que pergunte-se à 

comunidade se está satisfeita ou não, e que estas são as formas 

de valorizar o ser humano.     V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:   

Tornou a falar sobre os madeirames retirados do parque, dizendo 

que pretendia apresentar um pedido de informação acerca da 

destinação da mesma, mas como já foi informado nesta tribuna 

que estas serviram para construção de mata-burros, cercas e 

pontes, então antes verificará o andamento de tais construções.  

Sobre as dívidas da municipalidade, enfatizou que o partido 

Progressista está fora do poder há oito anos, e ainda nos dias 

atuais provê recursos para a realização de obras e benfeitorias, 

como o pavilhão do Bairro Missões, construído com recursos de 

emendas parlamentares daquela bancada.  Citou projetos que 



12 

 

indicou ao Executivo Municipal no decorrer desta legislatura, 

como a creche para idosos, farmácia solidária, para entulhos, o 

dos nichos empresariais no pavilhão da Semeatto e profissão 

catador, tendo sido este último o único que obteve um pequeno 

andamento.  Sobre o corte das madeiras do parque, disse ser 

favorável à retirada de árvores que ofereçam riscos à 

população, mas contrário ao corte indiscriminado e sem 

planejamento.    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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