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Ata nº 08/2020 

Ata da sessão ordinária realizada no dia dois de março 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, Bancada do PT – Lúcio Eugênio 

Bueno Dias. 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 07/2020, que foi aprovada por unanimidade. A 

seguir a Senhora Secretária procedeu a leitura do EXPEDIENTE: 

RESOLUÇÕES: NADA CONSTA. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO, 

MOÇÕES, ROJETOS DE LEIS, SUGESTÕES DE PROJETOS DE LEIS, 

EMENDAS E REQUERIMENTOS:  NADA CONSTA.  INDICAÇÕES E 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  1- Indicação Nº 001/2020, de autoria do 

V.  Edson Ivo Stecker – PSDB – Solicita Ao Sr. Prefeito Paulo Ricardo 

Cattâneo que determine à Secretaria Municipal De Saúde a 

criação de um novo sistema para o atendimento aos pacientes 

usuários de medicação contínua, para que possam renovar 

suas receitas sem a necessidade da retirada de fichas para 

consulta.  2-  Pedido De Providência Nº 027/2020 – de autoria do V. 

Edson Ivo Stecker – PSDB, solicita ao poder executivo que, através 

da secretaria competente realize com urgência, a realização de 

patrolamento das estradas gerais e vicinais da 

comunidade da Margem São Bento. 3- Pedido De Providência Nº 

028/2020, de autoria do V. Eduardo Tatim- PROGRESSISTA, solicita ao 

poder executivo para que, através do setor competente, 

determine com urgência a restauração de todos os 

entroncamentos de vias asfaltadas com aquelas pavimentadas de 

calçamento, no perímetro urbano deste município. 

4- Pedido De Providência Nº 029/2020, de autoria do V. Edson Ivo 

Stecker - PSDB, solicita ao Poder Executivo que, através do 

setor competente, providencie a construção de um calçadão na 

avenida espumoso partindo do mercado Bella Vista até as 
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proximidades do trevo com a RS 332, tal pedido visa a 

possibilitar que a população transite pelo local com maior 

segurança para adeptos à caminhadas realizarem sua pratica 

esportiva. 5- Pedido De Providência Nº 030/2020, de autoria do V. 

João Francisco dos Santos - PSB, solicita ao poder executivo que, 

através do setor competente, faça o pedido a empresa que 

está efetuando a substituição das lâmpadas no município para 

que proceda a quanto antes a substituição das lâmpadas na 

praça Candido Carneiro que estão em sua maioria queimadas, 

gerando insegurança aos freqüentadores.   CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS DO EXECUTIVO: 1-   Oficio Nº 060/2020: Resposta Ao 

Pedido de Informação De Nº 26/2019.  2- Oficio Nº 060 - A/2020 : 

Resposta Ao Pedido De Informação De Nº 21/2019. 

3- Projeto De Lei Nº 016/2020 De 28 De Fevereiro De 2020, De 

Autoria Do Poder Executivo Municipal De Soledade Que 

Autoriza O Chefe Do Poder Executivo Municipal A Proceder À 

Permuta De Áreas De Propriedade Do Município, Na Forma Que 

Especifica.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS: NADA 

CONSTA.   CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS: NADA CONSTA.     

PAUTA DA ORDEM DO DIA:   1-  Moção Nº 007/2020, de Apelo de 

autoria do V. Jorgenei Sergio de Souza – MDB para ser enviada ao 

Poder ExecutivoMunicipal, 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 Albuquerque, 

Bairro Botucaraí . 2- 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 Expedicionario. 3- Projeto de Lei 

nº 013/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal 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 municípios.  4-  projeto de lei de nº 

014/2020, que Autoriza o Município de Soledade a firmar termo de 

fomento 

com o Centro de Estudantes Universitários de Soledade – 
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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.     GRANDE 

EXPEDIENTE:  V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     Parabenizou a todas 

as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que será no próximo 

sábado, dia 08/03. Falou sobre os prazos para pleito de emendas 

parlamentares junto aos deputados, que encerra-se no próximo dia 

10/03, dizendo esperar conseguir novos recursos para o hospital Frei 

Clemente, e solicitou que os demais edis também agilizem-se junto 

aos seus representantes na Câmara dos Deputados e Congresso 

Nacional, pois a situação econômica da casa de saúde, apesar da 

melhoria vivenciada nos últimos meses, ainda inspira cuidados e 

muito necessita do apoio de todos.  Falou também sobre a moção 

de parabéns de sua autoria para ser enviada à Secretaria 

Municipal de Saúde, juntamente com os servidores da Unidade 

Básica de Saúde do Bairro Expedicionário, em reconhecimento 

pelos excelentes serviços prestados naquela UBS.   V. EDUARDO  

TATIM - PROGRESSISTAS:      Falou sobre o processo de substituição 

de lâmpadas pelo sistema LED, que vem sendo efetuado nas redes 

de iluminação pública deste município, questionando o motivos de 

o caminhão da Prefeitura Municipal estar sendo utilizado na 

realização do trabalho, considerando que a empresa vencedora 

da licitação deveria disponibilizar todos os recursos de tal processo, 

disse que onde as lâmpadas estão sendo trocadas está ficando 

muito bom, porém, há vários locais em que a população continua 

no escuro, e cabe à municipalidade prover a iluminação onde o 

sistema LED ainda não foi posto, e lembrou lugares cuja 

necessidade de troca de lâmpadas persiste há bastante tempo 

sem que nenhuma providência tenha sido tomada. Falou também 

sobre o início das obras de asfaltamento em várias ruas de nossa 

cidade, relatando a preocupação da comunidade com relação à 

ciclovia que está planejada para ser construída à margem da Av. 

Pinheiro Machado, o que poderá vir prejudicar os estacionamentos 

e trazer prejuízos aos estabelecimentos comerciais, e sugeriu a 

realização de uma audiência pública a fim de considerar-se a 

opinião da comunidade acerca de tal assunto. Finalizou solicitando 
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a colaboração da comunidade no sentido de economizar água, 

pois a severa estiagem piorando cada vez mais a situação de 

nosso reservatórios.    V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:     Falou sobre 

uma preocupação que está tomando conta de todo o estado nos 

últimos meses, que é a estiagem, certamente uma das piores dos 

últimos anos, deteriorando lavouras inteiras e gerando prejuízos 

incalculáveis. Falou também sobre as matérias constantes da Pauta 

de Ordem do Dia, manifestando-se favorável às mesmas. Anunciou 

o início das obras  de pavimentação nas ruas de nossa cidade, 

obras estas que custarão à municipalidade em torno de doze 

milhões de reais e disse da preocupação dos moradores de vários 

bairros com o asfaltamento, tal é a necessidade do benefício nas 

vias, e, com relação àquelas que ficaram de do benefício, disse 

que este é o momento de os edis lutarem por emendas 

parlamentares destinando recursos a tais fins, e com relação ao 

financiamento que restará a ser pago pelas administrações futuras, 

disse que este é resultante de investimento em obras muito 

necessárias e muito aguardadas pela população e dívidas são 

necessárias a fim de oferecer aquilo que a população precisa. 

Finalizou parabenizando a todas as mulheres pelo Dia Internacional 

da Mulher.     V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    

Falou sobre o início das obras de pavimentação das vias urbanas, 

questionando se estas não deveriam ter iniciado naquelas vias da 

periferia, onde há as citadas reclamações e reivindicações,  e 

certamente farão enorme diferença ao bem estar da população, 

disse não ser contrária ao beneficiamento das vias e sim ao 

cronograma na realização dos serviços. Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-se favorável 

às mesmas e apoiando a moção de parabéns de autoria do V. 

Edson Stecker aos servidores da unidade básica de saúde do Bairro 

Expedicionário, disse saber do empenho do Secretário Municipal de 

Saúde, Sr. Diego Vidaletti em bem atender à população, logo, 

todos são merecedores de reconhecimento. Convidou a toda a 

comunidade para participar da caminhada de enfrentamento à 

violência contra a mulher, na próxima sexta-feira, dia 06/03, e 

parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher.    

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

V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:     Solicitou ao Executivo 
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Municipal que providencie junto à empresa que está realizando a 

substituição das lâmpadas nas redes de iluminação pública da 

cidade a colocação de lâmpadas novas na praça Cândido 

Carneiro, no Bairro Missões, pois todas estão queimadas, gerando 

insegurança aos freqüentadores. Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária 

manifestando-se favorável às mesmas por considerá-las de grande 

relevância para a comunidade. Com relação às obras de 

pavimentação de vias públicas, iniciadas nesta semana, explicou o 

motivo de as mesmas terem se iniciado pela Av. Pinheiro Machado. 

Parabenizou a todas as mulheres pelo Dia internacional da Mulher, 

que será no próximo domingo.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – 

MDB:     Parabenizou à Secretaria Municipal de Obras pelo 

excelente trabalho que vem sendo realizado junto às estradas da 

comunidade do interior. Falou sobre visita realizada à Cresol, a fim 

de averiguar o funcionamento da entidade beneficiária de 

incentivos públicos municipais.  Parabenizou a todos os empresários 

do setor pedrista que compõem a APPESOL, e à administração 

municipal, pela concessão de auxílio financeiro à entidade a fim de 

promover ações benéficas ao meio ambiente. Falou sobre as  

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária, manifestando-se favorável às mesmas. Tranqüilizou aos 

moradores do prolongamento da Rua Maurício Cardoso, que 

aquele trecho da via com certeza será asfaltado também.  Com 

relação às redes de iluminação pública, disse que o suporte 

prestado pelos veículos da prefeitura visam maior agilidade na 

substituição das lâmpadas pelo sistema LED, pois quanto antes o 

trabalho for concluído, melhor para a comunidade.      V. JUNIOR 

KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. 

LUCIO EUGÊNIO BUENO DIAS – PT:   Manifestou solidariedade nas 

lutas a todas as mulheres. Disse que, desde a sua juventude, não 

tem nada que o mova tanto na vida quanto a luta por justiça 

social, e este é um dos maiores valores que carrega, citou situações 

que revoltam, como reformas que tiram direitos de trabalhadores e 

empresas públicas adotando políticas neo liberais que elevam o 

custo de vida, e disse que é necessário pensar em que país 

queremos para o futuro, pois as conquistas do povo brasileiro 

constantes na constituição de 1988 estão sendo atacadas pelos 
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setores neo liberais do governo, como Eduardo Leite e Jair 

Bolsonaro, e não se pode admitir que a justiça social seja 

degradada e carcomida, e a luta pela igualdade de 

oportunidades é o que mais move o Partido dos Trabalhadores, 

com o enfrentamento do bolsonarismo e da política econômica 

que carcome a estrutura social do Estado, promovida pelo Sr. Paulo 

Guedes, alinhando as forças e  construindo condições a partir da 

base, que são as municipalidades, e sugeriu a pré candidatura do 

Sr. Alisson Ferronato para prefeito nas próximas eleições.   V. LUIZ 

CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Disse orgulhar-se de duas coisas 

realizadas na gestão Cainelli e Vizzoto neste município: o início da 

organização dos pequenos empresários pedristas e da APPESOL, e 

o pagamento do piso nacional aos professores e trabalhadores da 

rede municipal de ensino. Falou sobre as matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, manifestando-se 

favorável às mesmas, especialmente ao projeto de repasse de 

recursos para o Centro dos Estudantes Universitários de Soledade – 

CEUS, dizendo considerar muito necessário apoiar os estudantes, 

pois muitos destes vêm de famílias pouco abastadas, que 

conseguem com sacrifício mantê-los no ensino superior, lembrou a 

homenagem prestada à Universidade de Passo Fundo – UPF, 

dizendo acreditar que os verdadeiros merecedores de 

homenagem são as famílias, que trabalham arduamente para 

poder custear os estudos, muitas vezes extremamente caros, dos 

filhos, pois o esforço genuíno merece homenagem e 

reconhecimento, e não o status social.  Sugeriu ao Executivo 

Municipal a criação do Dia Municipal da Capoeira, em 

homenagem ao professor Juliano Pinto, que muito fez pelas 

crianças mais carentes do município através da prática daquela 

arte. Solicitou à Secretaria Municipal de Obras a realização de 

recuperação de estradas das comunidades do Pontão da Boa 

União, Rincão dos Lautert e Fazenda Tarumã.   V. MIGUEL ADONES 

DE CAMPOS – MDB:   Agradeceu à Secretaria Municipal de Obras 

pelos trabalhos que estão sendo realizados na recuperação de 

estradas das comunidades do interior, e parabenizou-os pela 

conclusão dos trabalhos nas estradas das comunidades de Santa 

Terezinha e Pontão, lamentou que algumas pessoas parecem sentir-

se com efeitos ao contrário ao ver as coisas boas sendo feitas e 
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disse que é necessário perguntar diretamente à comunidade sobre 

a satisfação em ter suas reivindicações atendidas, pois problemas 

há sim, com certeza, mas também muita coisa está sendo 

providenciada todos os dias, e agradeceu também ao 

Departamento Municipal de Serviços Urbanos pelo trabalho de 

limpeza e embelezamento que vem sendo realizado no Bairro 

Ipiranga. Com relação à pavimentação da Rua Macário Serrano, 

no Bairro Ipiranga, disse aos moradores que podem ficar tranqüilos, 

pois a via receberá sim o benefício. Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, 

manifestando-se favorável às mesmas.     V. PEDRO ROMÁRIO 

MARAFON – MDB:    Apoiou a moção de parabéns de autoria do V. 

Edson Stecker aos servidores da UBS do Bairro Expedicionário, e 

parabenizou ao Secretário Municipal de Saúde, juntamente com 

todos os servidores daquele segmento da administração municipal, 

pelo excelente trabalho que vêm realizando. Com relação ao 

recolhimento de entulhos na cidade, anunciou que um novo roteiro 

já foi feito, e as coletas estão quase concluídas no Bairro Ipiranga, e 

tornou a solicitar a colaboração da comunidade, colocando seus 

entulhos nas ruas nos dias previstos para coleta e evitando novos 

depósitos logo após, disse que muitas pessoas reconhecem o valor 

deste serviço, que é prestado gratuitamente, e esse 

reconhecimento deve tornar-se geral. Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, 

manifestando-se favorável às mesmas, especialmente o projeto de 

repasse de recursos para a APPESOL, e solicitou que o projeto de 

inclusão dos pequenos empresários rurais entre os possíveis 

beneficiários do projeto Banco co Empreendedor seja 

reapresentado pelo Poder executivo a fim de contemplar também 

àquela classe de pequenos empreendedores. Com relação às 

estradas do interior, disse ter tido a oportunidade de constatar 

ainda hoje a qualidade dos serviços que vêm sendo prestados pela 

Secretaria Municipal de Obras, e solicitou que sejam 

providenciados os devidos reparos nos maquinários, a fim de fazer 

com que tal serviço renda mais.    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 Nº 007/2020, de Apelo- 
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APROVADO POR UNANIMIDADE. 2- Moção Nº 008/2020,  de 

Parabéns- APROVADO POR UNANIMIDADE. 3- Projeto de Lei nº 

013/2020- APROVADO POR UNANIMIDADE.  4-  projeto de lei de nº 

014/2020 - APROVADO POR UNANIMIDADE.    COMUNICAÇÕES DE 

BANCADAS:   V. LUCIO EUGENIO BUENO DIAS – PT:   Disse acreditar 

que a criação da APPESOL teve a participação do Sr. Alisson 

Ferronato, que contribuiu com a entidade com seu trabalho, e disse 

que a cadeia produtiva da pedra pode ser muito insalubre, 

ocasionando males como a silicose, logo, o trabalho da APPESOL 

também contribui para a saúde pública. Falou sobre a Romaria da 

Terra, realizada na cidade de Mormaço, evento do qual teve o 

prazer de participar e sentiu-se muito bem recebido, tendo a 

oportunidade de interagir com várias autoridades e constatar a 

força da agricultura familiar na produção dos principais alimentos 

de nossa mesa. Tornou a dizer que compreende que o mundo é 

uma porção de terra e água ao redor de Soledade, por isso 

considera de vital importância a participação do partido dos 

trabalhadores no próximo pleito eletivo, pois a partir das 

municipalidades é que se torna possível a mudança do país, ou 

evita-se que torne um lugar ruim de viver.     V. JORGENEI SERGIO DE 

SOUZA – MDB:    Falou sobre os projetos que acredita estarem 

dando certo no município, dentre os quais o Banco do 

empreendedor, que acredita estar sendo muito importante aos 

micro e pequenos empreendedores,  pois possibilita a tomada de 

empréstimos para realização de seus projetos sem a incidência de 

juros tão altos. Apoiou a moção de parabéns de autoria do V. 

Edson Stecker aos servidores da UBS do Bairro Expedicionário e 

estendeu o reconhecimento a todos os servidores da saúde 

pública, de todas as unidades de saúde deste município e ao 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Diego Vidaletti. Sugeriu ao 

Executivo Municipal que disponibilize uma ambulância para 

atender aos postos de saúde.     V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   

Disse que ao ouvir discursos como o do V. Lúcio, neste plenário, 

sente vontade de defender a dignidade pública, pois os militantes 

do Partido dos Trabalhadores só falam em justiça social e parecem 

acreditar que eles resolvem tudo,m lembrou quando o edil foi 

secretário de assistência social deste município e gastou mais de 

sete mil reais (R$ 7.000,00) com cirurgias em animais, e questionou 
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se é isso que considera justiça social, tirar das pessoas necessitadas 

para dar aos cachorros, além do que, a nível federal os 

companheiros do PT só não roubaram mais porque não puderam e 

quebraram com o país, a nível estadual, enterraram o Rio Grande 

do Sul, implantaram o piso do magistério e não pagaram, mas 

consideram-se uns anjinhos e falam em justiça, portanto, isso não é 

justo, é sabido que estamos em um ano político, mas nem tudo se 

pode ouvir e aceitar. Disse também ao V. Jorgenei que é muito 

fácil o banco do empreendedor emprestar valores para incentivar 

os micro e pequenos empresários, mas para que estivessem 

sobrando recursos para tal fim o dinheiro do fundo dos servidores 

deveria estar sendo repassado rigorosamente em dia, entretanto, 

conceder empréstimos sem cobrar juros de valores de outrem é um 

absurdo. Tornou a questionar se o PT fez justiça social ou roubou o 

que pode do país e disse que gostaria que os filhos do ex 

presidente Lula explicassem de onde saíram todos os bens que 

possuem hoje, e também, que não culpa somente o PT, pois o 

PMDB a nível nacional é uma ala mais podre ainda. Finalizou 

dizendo que nesta semana levará ao Ministério Público pedidos de 

informação que solicitou ao Executivo Municipal e não foram 

atendidos. O V. Miguel Campos solicitou a lista de pedidos não atendidos 
e prometeu verificar pessoalmente junto ao gabinete do prefeito o motivo 

da falta de atenção aos mesmos.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V. LÚCIO 

EUGÊNIO BUENO DIAS – PT:  Dise ao V. Edson que não sabe de nada 

a respeito de valores gastos com cachorros em sua estada na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, e também, que o mesmo 

é do partido do Aécio, e que o Tribunal de Contas do Estado 

elogiou o Sr, Tarso Genro pela sua administração, citou vários feitos 

na administração do PT aqui no estado e tornou a dizer que não 

sabe do que se tratam os gastos com cachorros supra citados.  V. 

EDSON IVO STECKER – PSDB:  Solicitou que após o término desta 

sessão ordinária os funcionários da UBS do Bairro Expedicionário, 

juntamente com o Sr. Secretário Municipal de Saúde sejam 

convidados a permanecer e receber em mãos a moção de 

parabéns de sua autoria, e disse ao V. Lúcio que dispõe das 

informações acerca dos gastos com cachorros todas 

documentadas e pode fornecê-las ao mesmo, e ainda, com 

relação ao Aécio, disse que quem rouba precisa ir para a cadeia.  
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V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:  Agradeceu a presença de todos 

nesta 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. 
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