
Ata nº 010/2020
Ata da sessão ordinária realizada no dia dezesseis 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  –  José  Elton  de  Moraes.  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  09/2020,  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  :  1 –  Moção Nº
009/2020, de Parabéns, de autoria da V. João Francisco dos Santos
-  PSB,  para ser  enviada à Ordem Demolay,  fundada no mês de
março de 2005, em comemoração aos seus 15 (quinze) anos de
fundação e  atuação no  município  de  Soledade,  realizando  um
belíssimo trabalho junto aos nossos jovens.  2- Moção Nº 015/2020,
de Apelo, de autoria do V. Jorgenei Sergio de Souza - MDB, para ser
enviada à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN,
para  que  seja  providenciado  com  a  máxima  urgência  uma
atualização  de  seu  tarifário,  possibilitando  a  isenção  do
pagamento de taxa mínima fixa de até 10m³ (dez metros cúbicos),
ou estabelecendo uma nova forma de cobrança de pelo consumo
de água, como:   a) Cobrança de valor real de consumo, ou seja, o
consumidor paga pelo volume de água efetivamente gasto;  b) A
adoção do  sistema  de  bandeiras   Verde,  para  o  consumo  até
10m³, e Amarela  ou  Vermelha, para o consumo superior a 10m³, a
critério  da  companhia.    3-  Moção  Nº  016/2020,  de  Apelo,  de
autoria do V. Miguel Adones de Campos – MDB, para ser enviada
ao Poder Executivo Municipal, para que seja providenciada com
urgência a colocação de redutores de velocidade, na Rua Alfeu
Wedy, entre as ruas Porto Alegre e 1º de Mario, e Padre Gimenez,
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entre  as  ruas  Alfeu  Wedy  e  Arvorezinha,  no  Bairro  Ipiranga.
INDICAÇÕES  E  PEDIDOS  DE  PROVIDÊNCIA:    1  –  Indicação  Nº
003/2020, de autoria do V. Eddson Ivo Stecker - PSDB. Solicita que
sejam designados com a máxima urgência, profissionais médicos,
especialmente clínico geral e pediatra,  para prestar atendimento
junto à Unidade Básica de Saúde do Bairro Ipiranga, unidade esta
que,  segundo  a  comunidade,  encontra-se  desprovida  de  tais
atendimentos.   2 – Pedido de Providência Nº 034/2020, de autoria
do V. João Francisco dos santos – PSB.  Solicita ao Poder Executivo
que, através da Secretaria competente,  providencie com urgência
a colocação de braços de luz em na rede de iluminação pública
em frente ao pavilhão da comunidade do Mato Alto.   3 – Pedido
de Providência Nº 035/2020,  de autoria do V. João Francisco dos
Santos - PSB.  Solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria
competente,  providencie com urgência a substituição da caixa de
água da comunidade do Mato Alto, considerando que a mesma é
muito  antiga  e  encontra-se  em  condições  precárias  de
conservação.   4 – Pedido de Providência Nº 036/2020, de autoria
do V.  Edson Ivo Stecker  – PSDB. Solicita ao Poder Executivo que,
através  da  Secretaria  competente   realize  com  urgência,  a
substituição de lâmpadas queimadas na Rua Renato Couto,  nas
proximidades do Nº 038, no Bairro Fontes, bem como em todas as
ruas  próximas  e  este  endereço.    5  –  Pedido de Providência  Nº
037/2020, de autoria do V. José Elton de Moraes - PT. Solicita  solicita
ao  Poder  Executivo  que,  através  da  Secretaria  Municipal
competente,   providencie  com  urgência  a  construção  de  um
mata-burro no acesso à propriedade do Sr. Sinval, na comunidade
do Rincão dos Lautert.   6 – Pedido de Providência Nº 038/2020, de
autoria do V. José Elton de Moraes - PT. Solicita   ao Poder Executivo
que,  através  da  Secretaria  Municipal  competente,   providencie
com urgência a realização de patrolamento de 13 km de estrada,
até o Posto 37 da Coagrisol,  na comunidade do Pontão da Boa
União.   CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1 – Ofício
Nº 066/2020, do Gabinete do Prefeito,  em resposta ao Pedido de
Informação Nº 015/2019.   2 – Projeto de Lei Nº 018/2020 (em regime
de urgência, conforme determina o Art. 81 da Lei Orgânica),  que
Define e penaliza o desperdício de água e dá outras providências.
3 – Projeto de Lei Nº 019/2020,  que Institui a Declaração Municipal
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de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de
livre mercado no Município de Soledade, e dá outras providências.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DE DIVERSOS: 1- Ofício Nº 010/2020,
do  Poder  Judiciário,  convidando  para  a  solenidade  de
apresentação da Exma. Sra. Mariana Bezerra Salamé, como Juiza
da 2ª Vara Cívil de Soledade.   2- Correspondência da Sra. Maria
Helena  Golçalves  Pinto,  solicitando  a  transferência  da  data  da
solenidade de entrega do troféu Mulher  Cidadã, em virtude dos
riscos   da  pandemia  pelo  Corona  Vírus.    CORRESPONDÊNCIAS
ENVIADAS: NADA CONSTA.     PAUTA DA ORDEM DO DIA:   1 – Moção
Nº 010/2020, de Parabéns, de autoria da V. Ida Dolores Walendorff –
PROGRESSISTA,  para  ser  enviada  ao  Centro  de  referência  da
Assistência Social – CRAS de Soledade, em reconhecimento pela
realização da Caminhada de Enfrentamento à Violência Contra a
Mulher, no dia 06/03.   2 - Moção Nº 011/2020, de Apoio, de autoria
do V. Lúcio Eugênio Bueno Dias - PT, para ser enviada à Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, , em de Apoio ao 28º
Núcleo do CPERS Sindicato de Soledade, em prol do pagamento
dos  salários  aos  trabalhadores  grevistas  da  rede  estadual  de
educação.   3- Moção Nº 012/2020,  de Apelo,  de autoria do V.
Miguel  Adones  de  Campos  –  MDB,  para  ser  enviada  ao  Poder
Executivo Municipal, para que sejam providenciadas com urgência
as medidas necessárias para a colocação em funcionamento do
poço artesiano existente e promoção de abastecimento de água
na comunidade de São Tomé.   4-   Moção Nº 014/2020, de Apelo,
de autoria dos vereadores componentes da Bancada do MDB com
assento  nesta  Casa  Legislativa,  para  ser  enviada   ao  Poder
Executivo  Municipal,  para  que  seja  decretado  Estado  de
Calamidade Pública no Município de Soledade.   5- Projeto de Lei
Nº 016/2020, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a
proceder  à permuta de áreas  de propriedade do Município,  na
forma que especifica.      GRANDE EXPEDIENTE:   V.   EDSON IVO
STECKER – PSDB:     Agradeceu à diretoria do Hospital Frei Clemente
pela explanação realizada em reunião com os edis nesta segunda-
feira, esclarecendo assuntos relativos à situação financeira atual da
instituição, , projetos e obras em andamento e à clínica nefrológica
que funciona naquelas dependências, manifestou satisfação com
o fato de a casa de saúde ter apresentado significativa melhora
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nos últimos meses, tanto nas condições de atendimento quanto na
regularização  de  folha  de  pagamento  e  aquisição  de
equipamentos novos,  e disse que é necessário continuar lutando a
fim  de  que  a  crise  vivenciada  há  pouco  tempo  não  instale-se
novamente,  e  manifestou  também  satisfação com o  projeto  de
implantação  de  uma  Unidade  de  Tratamento  Intensivo,  o  que
elevaria  o  hospital  ao  nível  de  alta  complexidade,  melhorando
significativamente,  dentre  outros,  o  repasse  de  recursos  do
Ministério da Saúde, recebendo diretamente do órgão, sem que os
mesmos  caiam no caixa único  do estado.   Apelou à Secretaria
Municipal de Saúde para que designe profissionais da medicina ao
atendimento  junto  ao  posto  de  saúde  do  Bairro  Ipiranga.    V.
EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      Anunciou o cancelamento
da EXPOSOL 2020 em virtude dos riscos de pandemia do COVID 19,
fato que considera positivo no intuito de preservar o bem estar da
população, e disse esperar que encontre-se uma solução o mais
rápido  possível  para  este  problema  que  vem  causando  pavor
mundialmente, pois,  especialmente o nosso estado e região, que
vêm sendo castigados severamente com a seca nos últimos meses,
não poderia admitir a exposição das pessoas a mais um risco de
doença.  Apoiou as palavras do V. Edson com relação ao Hospital
Frei Clemente, manifestando satisfação com a significativa melhora
apresentada pela instituição nos  últimos  meses,  o  que considera
resultado  da  união  e  do  trabalho  sério  de  todos  que  estiveram
empenhados na busca por soluções.   Falou sobre um fato grave
que vem preocupando-o nos últimos tempos, que é o valor pago
pela  administração  municipal  pelos  combustíveis  utilizados  nos
veículos  e  maquinários  públicos,  valores  estes  que  apresentam
diferença  dos  praticados  ao  consumidor  de  modo  geral,  disse
desconhecer os processos utilizados pelo Município para aquisição
do produto, considerando que os empresários alegam não terem
sido  convidados  a  participar  de  nenhum  processo  licitatório,
lamentou a falta de atenção do Poder Executivo aos pedidos de
informação pertinentes a este assunto enviados pelos edis,  o que
prejudica o Poder Legislativo num dos seus PA[eis primordiais, que é
a fiscalização dos  atos  do Executivo,  e  disse  que nesta  semana
estará  pessoalmente  buscando  tais  informações,  pois,
especialmente  se  a  administração entitula-se  transparente,  deve
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prestar  tais  esclarecimentos  à  comunidade.     V.  GUSTAVO
BALDISSERA – MDB:     Apoiou as moções constantes da Pauta de
Ordem  do  Dia  desta  sessão  ordinária.  Falou  sobre  a  Festa  da
Colheita 2020,  de que participou na comunidade do Pontão da
Boa  União,  na  semana  passada,  cujo  assunto  principal  foi  a
estiagem que assola todo o estado nos últimos meses,  deixando
todas as regiões em situação crítica, sobretudo pela secagem dos
mananciais que abastecem as cidades de água, e disse esperar
que  venha  chuva  nos  próximos  dias  a  fim  de  amenizar  esta
situação agonizante. Falou também do almoço da CRESOL, de que
participou no último final de semana na comunidade do Mato Alto,
parabenizando àquela entidade pelo belíssimo trabalho que realiza
em prol  da recuperação de vidas junto à casa de reabilitação.
Parabenizou à administração municipal, que nesta data optou pelo
cancelamento  de  várias  atividades  em  virtude  dos  riscos  da
pandemia  COVID  19,  a  fim  de  preservar  o  bem  estar  da
população, disse que a situação é muito séria e todas as medidas
de precaução são bem vindas neste momento, e citou os casos da
Itália,  onde  centenas  de  vidas  já  foram  ceifadas  pela  doença
apesar das condições da saúde pública muito superiores às nossas.
Manifestou  satisfação  com  a  notícia  de  cancelamento  da
EXPOSOL 2020 e relatou nota de sua autoria publicada em rede
social há poucos dias, o que teria gerado certa polêmica, explicou
que apenas manifestou sua preocupação com relação aos fatos e
lamentou  o  uso  negativo  que  algumas  pessoas  fizeram  de  tal
publicação,   deixando-o  em  posição  delicada  perante  a
comunidade,  e  finalizou  dizendo  que  sempre  foi  favorável  à
realização da  feira,  porém  considera  preferível  o  cancelamento
diante  das  atuais  circunstâncias.  Parabenizou  à  Academia
Soledadense de Letras pelos seus dez anos de fundação e atuação
junto a esta comunidade, e a todas as entidades que cancelaram
suas  atividades  no  intuito  de  preservar  a  saúde  da  população.
V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:     Falou sobre a
situação de medo e insegurança que recai sobre a população de
modo geral em  virtude dos riscos da pandemia COVID 19, disse
que  tal  situação é  triste  neste  momento,   elogiou  a  atitude  da
administração  municipal  cancelando  eventos  no  intuito  de
preservar o bem estar da população, disse que este é o momento
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de manter-se  a  fé  em  Deus  e  apelou  à  comunidade para  que
colabore mantendo-se em casa na medida do possível e evitando
especialmente  os  aglomerados  que  facilitam  o  contágio  de
doenças,  pois  de nada adianta o cancelamento  de eventos  se
não houver  a  conscientização das  pessoas.  Manifestou  também
preocupação com relação à estiagem que assola todo o estado
nos últimos meses, causando extrema baixa dos lençóis freáticos e
causando  transtornos  tanto  ao  meio  rural  quanto  ao
abastecimento  de  água.  Agradeceu  à  diretoria  do  Hospital  Frei
Clemente pela explanação realizada aos  edis  em reunião nesta
data,  manifestou  satisfação  com  a  melhoria  financeira
apresentada  pela  instituição  nos  últimos  meses  e  disse  que este
Poder Legislativo continuará coeso na luta em prol do bem estar da
mesma. Parabenizou ao CREAS pela realização da Caminhada de
Enfrentamento  à  Violência  Contra  a  Mulher.     V.  ILÂNIO
CASAGRANDE GUERRA – PDT:    Agradeceu à Secretaria Municipal
de Obras pelo trabalho que vem realizando na estrada geral que
liga as comunidade da Raia da Pedra e Pinhal e disse esperar que
o mesmo seja concluído ainda nesta semana, pois as vias ali estão
em  condições  precárias.   Falou  sobre  recursos  destinados
municípios através de emendas parlamentares de autoria do Dep.
Gerson  Burmann,  que  muito  beneficiaram  a  este  município,
especialmente  na  perfuração  de  poços  artesianos  para  as
comunidades  do  interior,  além  de  verbas  para  a  Secretaria
Municipal de Saúde, e agradeceu ao parlamentar pelo empenho.
O  V.  Edson  aparteou  solicitando  que  sejam  melhorados  também  os
acessos  a  propriedades  na  comunidade  da  Raia  da  Pedra.   Finalizou
falando da emenda no valor de cinqüenta mil reais (R$ 50.000,00),
destinada ao hospital,  de autoria do Dep. Gerson Burmann.    V.
JOÃO  FRANCISCO  DOS  SANTOS  –  PSB:      Solicitou  ao  Poder
executivo Municipal que, através do setor competente, tome com
a  máxima  urgência  as  providências  necessárias  com  relação  à
falta  de  iluminação  em  frente  ao  pavilhão  e  em  toda  a  rede
pública da comunidade do Mato Alto, e também à caixa de água,
que  apresenta  condições  extremamente  precárias,  sendo  esta
uma  reivindicação  bastante  antiga  e  reincidente  daqueles
moradores.  Falou sobre o cancelamento e a suspensão de eventos
neste município em razão dos riscos da pandemia COVID 19, disse
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que tal medida da administração pública é louvável, pois o bem
maior é a saúde da população. Manifestou solidariedade à moção
de autoria do  V. Lúcio Dias em apoio ao CEPERS Sindicato em prol
do pagamento  dos  salários  aos  trabalhadores  grevistas  da rede
estadual de educação, pois não considera justo o não pagamento
se  os  dias  letivos  foram  recuperados.  Parabenizou  à  Ordem
Demolay  em  comemoração  aos  seus  quinze  anos  de  atuação
neste município e o belíssimo trabalho realizado com nossos jovens.
Falou sobre a festa de abertura da colheita, na comunidade do
Pontão  da  Boa  União,  de  que  participou  na  semana  passada,
relatando as  principais  preocupações  ouvidas  dos  agricultores  e
produtores  rurais,  e  parabenizou  àquela  comunidade  pelo  belo
evento. Reforçou a solicitação do V. Ilânio com relação às estradas
da Raia da Pedra e do Pinhal.  NÃO FEZ USO DA PALAVRA     V.
JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   Falou sobre as duas grandes
preocupações que afligem o estado neste momento, que são a
estiagem  e  o  risco  da  pandemia  COVID-19,  recomendando  a
todos que tenham apeguem-se com Deus e tenham fé. Apelou à
Companhia  Riograndense  de Saneamento  –  CORSAN,  para que
seja  feita  com  urgência  uma  atualização  de  seu  tarifário,
possibilitando a isenção do pagamento de taxa mínima fixa ora
vigente  de  até  10m³  (dez  metros  cúbicos)  de  água,  ou
estabelecendo uma nova forma de cobrança de pelo consumo,
como a cobrança de valor real de consumo, ou seja, o consumidor
paga pelo volume de água efetivamente gasto, ou a adoção do
sistema de bandeiras  Verde, para o consumo até 10m³, e Amarela
ou   Vermelha,  para  o  consumo  superior  a  10m³,  a  critério  da
companhia,  sistema este  já  adotado por  outras  distribuidoras  de
serviços  similares  e  que  têm  apresentado  excelentes  resultados,
especialmente no incentivo à economia, como é o caso da Rio
Grande Energia – RGE, e lembrou que a taxa mínimna de cobrança
da  CORSAN  baseia-se  na  metragem  do  imóvel,  e  não  no  real
consumo em metros  cúbicos.     V.  JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:
Manifestou grande satisfação com relação à significativa melhora
da situação financeira do Hospital Frei Clemente, explanada hoje
pela diretoria da instituição em reunião realizada com este Poder
Legislativo, e anunciou a destinação de novos recursos através de
emenda parlamentar de autoria do Sem,. Paulo Paim, no valor de
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cem  mil  reais  (R$  100.000,00)  para  custeio  de  manutenção  da
atividade da casa de saúde.  Explicou a todos o motivo de seu
afastamento  do  exercício  da  vereança  no  último  mês  em
decorrência  de  tratamento  de  saúde,  desculpou-se  com  a
comunidade  pelos  fatos  que  o  levaram  a  tomar  a  decisão  de
procurar ajuda, agradeceu o carinho e apoio recebido dos amigos
e  colegas  de  trabalho  neste  momento  delicado  e  disse  ter-se
sentido como um marginal  em virtude dos acontecimentos,  mas
está consciente,  assume as suas falhas e está disposto a recuperar-
se  daqui  em  diante,  com coragem  e  contando sempre  com  a
ajuda de Deus e de seus familiares que sempre foram a sua base e
o  seu  melhor,  permanecendo  em  suas  atividades  até  o  final,
lutando pelos interesses da comunidade como sempre fez.      V.
JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Lamentou não ter podido
participar  da reunião  com a diretoria  do  Hospital  Frei  Clemente
realizada  nesta  segunda-feira  com  este  Poder  Legislativo,  falou
sobre as dificuldades já  enfrentadas pela instituição,  que passou
por  uma  grave  crise  financeira  há  bem  pouco  tempo,  quando
correu riscos até mesmo de fechamento, e manifestou satisfação
com o fato de a mesma apresentar significativa melhora, graças
ao  esforço  unido  da  comunidade  e  do  poder  público,
especialmente  os  parlamentares  que  propuseram  emendas
destinando recursos tanto para aquisição de equipamentos quanto
para  custeio,  e  citou  a  emenda  recém  encaminhada  do  Dep.
Jerônimo Goërgen, que destina recursos no valor de duzentos mil
reais  (R$  200.000,00)  para  custeio  de  manutenção  daquela
instituição, disse que fatos como este são muito importantes pois
valorizam  a  população  através  de  melhorias  nos  serviços
oferecidos.  Falou  também sobre  a  obra  anexa  ao hospital,  que
resta  inacabada  há  quase  dez  anos,  configurando  verdadeiro
elefante branco e gerando somente transtornos à municipalidade,
justificou que a parte mais dispendiosa de tal obra já foi realizada e
sugeriu que a mesma seja concluída com recursos municipais, a fim
de  oferecer  boas  condições  de  acomodação  e  atrair  novos
profissionais  da saúde para trabalharem aqui.  Agradeceu  ao Sr.
Presidente, V. Miguel Adones de Campos, pelo empenho junto ao
Poder Executivo na obtenção de resposta para o seu pedido de
informação,  e  lamentou  a  falta  de interesse  daquele  órgão  em
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atender a tais solicitações encaminhadas pelos edis, pois estas são
de extrema importância  na realização do trabalho dos  mesmos,
apresentou  o  relatório  recebido  do  Executivo  acerca  das
arrecadações com serviços  de horas  máquina nos  exercícios  de
2018  e  2019,  o  que  considera  muito  pouco  significativo
considerando o custo de manutenção dos maquinários prestadores
de tais serviços, e questionou o motivo de o município não oferecer
melhor atendimento às pessoas carentes, que esperam anos para
serem atendidas. Falou também sobre as condições dos pavilhões
desportivos  do  município,  que  estão  jogados  e  necessitando de
reparos para evitar  a ruína.       V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:
Parabenizou à administração municipal pela atitude de suspender
as atividades festivas e passíveis de aglomerações em virtude dos
riscos  da  pandemia  COVID-19,  e  disse  preocupar-se  com  as
conseqüências  de  um  possível  contágio  coletivo,  pois  nossa
população é numerosa e o hospital certamente não comportaria
tamanha  demanda,  e  manifestou  satisfação  com  relação  à
EXPOSOL  2020,  pois  considera  primordial  evitar  todo  e  qualquer
risco  à saúde e ao bem estar  da comunidade.  Com relação à
estiagem,  disse  que  se  a  situação  já  é  precária  na  cidade,  no
interior é muito pior, com a perda de culturas e terríveis prejuízos à
safra, além da secagem de açudes e bebedouros em decorrência
da falta de chuva. Parabenizou à comunidade do Pontão da Boa
união pela belíssima festa de abertura da colheita 2020 realizada
na semana passada. Solicitou à Secretaria de Obras providências
urgentes com relação à estrada que passa pela propriedade do Sr.
Paulo Marques, que encontra-se intransitável, e também parte da
Av. Farrapos que dá acesso à rodovia BR 386, no Bairro Botucaraí,
que  não  oferece  as  mínimas  condições  de  tráfego.   Apoiou  a
moção de autoria do V. Lúcio Dias em apoio ao CEPERS Sindicato
pelo pagamento dos salários aos trabalhadores grevistas da rede
estadual de educação. Tornou a solicitar a substituição da caixa de
água da comunidade de São sebastião, explicando que o referido
reservatório é muito antigo e composto de material já considerado
tóxico por soltar resíduos na água. Com relação às concessões de
horas máquina para as pessoas carentes,  informou que existe  lei
vigente determinando tal concessão aos pequenos agricultores e
estipulando  o  número  de  horas,  cujas  normas  precisam  ser
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verificadas  e  colocadas  em  prática.    V.  MIGUEL  ADONES  DE
CAMPOS – MDB:   Convidou a todos para participarem de um jantar
beneficente  no  próximo  dia  23/03  na  comunidade  São  Judas
Tadeu,  no  Bairro  Ipiranga,  em  prol  do  tratamento  de  saúde  de
pessoa da comunidade. Apelou ao Executivo Municipal para que
sejam colocadas com urgência redutores de velocidade nas ruas
Alfeu  Wedy e  Padre  Jimenez,  no  Bairro  Ipiranga,  onde há sérios
riscos de acidentes com atropelamentos devido aos excessos de
velocidade ali praticados. Com relação ao atendimento do posto
de saúde do Bairro Ipiranga, informou que já foi designado novo
médico  para  aquela  unidade  a  partir  de  hoje.   Agradeceu  à
diretoria do Hospital Frei Clemente pela explanação realizada em
reunião com os edis nesta data, e parabenizou ao V. Edson pela
iniciativa  na  solicitação  de  tal  reunião,  que  além  de  bons
esclarecimentos  acerca  de  vários  tópicos  relativos  à  instituição,
trouxe também a notícia da sua significativa melhora financeira, o
que é muito  positivo  e resultante  do trabalho árduo e unido da
comunidade  e  do  poder  público,  especialmente  das  emendas
parlamentares que destinaram volumosos recursos para a casa de
saúde a pedido dos edis componentes deste Poder Legislativo.  V.
PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.
SERGIO  RODRIGUES  DA  SILVA  –  MDB:     Agradeceu  de  forma
especial os atos da administração pública municipal na suspensão
de  eventos  e  festividades  que  demandem  aglomerações  de
pessoas  em  prevenção  aos  riscos  da  pandemia  COVID-19,  e
também à APROSOL, que suspendeu a EXPOSOL 2020, todos em
prol da manutenção da saúde e do bem estar da comunidade,
disse  que  a  situação  é  de  fato  preocupante  e  certamente  as
decisões foram as mais corretas,  considerando as conseqüências
do  contágio  coletivo  desta  doença  que  já  ceifou  centenas  de
vidas  em  vários  países,  como  foi  o  caso  da  Itália,  portanto,  o
coronavírus deve ser afastado a todo custo.  Manifestou satisfação
com a significativa melhora da situação financeira do Hospital Frei
Clemente,  explanada  pela  diretoria  da  instituição  em  reunião
realizada com este Poder Legislativo nesta data.  Apoiou a moção
do V. Lucio Dias em apoio ao CEPERS Sindicato pelo pagamento
dos  salários  dos  trabalhadores  grevistas  da  rede  estadual  de
educação e disse aos mesmos que fiquem tranqüilos ,pois os dias
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letivos  foram recuperados  e  certamente  seus  vencimentos  serão
depositados.    ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO. ORDEM DO
DIA: COLOCADAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES PROPOSIÇÕES:   :   1
–  Moção  Nº  010/2020,  de  Parabéns -  APROVADO  POR
UNANIMIDADE.   2 -  Moção Nº 011/2020, de Apoio -  APROVADO
POR UNANIMIDADE.   3- Moção Nº 012/2020, de Apelo - APROVADO
POR  UNANIMIDADE.    4-    Moção  Nº  014/2020,  de  Apelo -
APROVADO POR UNANIMIDADE.   5-  Projeto de Lei  Nº 016/2020 -
APROVADO POR UNANIMIDADE.    CO  MUNICAÇÕES DE BANCADAS  :
V. EDSON IVO STECKER – PSDB:     Tornou a falar sobre a questão da
água  nas  comunidades  do  interior,  questionando  o  motivo  de
tamanho “desespero” da administração municipal em colocar em
funcionamento  os  poços  artesianos  que  encontravam-se
perfurados e inativos há mais de oito anos, o que não deixa de ser
positivo,  mas  deveria  ter  sido  feito  antes,  e  sugeriu  que  neste
momento  seja  providenciado  somente  o  funcionamento  dos
poços, disponibilizando uma torneira para coleta de água com a
finalidade  de  atender  de  forma  emergencial  e  evitar  o
abastecimento  das  comunidades  com  caminhões  pipa,  e,  num
segundo  momento,  providencie-se  as  redes  de  distribuição.
Parabenizou  à  administração  pela  iniciativa  na  suspensão  dos
eventos e festividades, e também à APROSOL, pela suspensão da
EXPOSOL 2020, em prevenção aos riscos da pandemia COVID-19,
disse  que  tais  medidas  são  extremamente  importantes  a  fim  de
resguardar  a  comunidade  de  um  possível  contágio  coletivo,
contudo,  resta  ainda  uma  medida  a  ser  tomada,  que  é  a
suspensão das aulas da rede municipal de educação, pois o risco é
muito sério e as crianças não podem ficar expostas, apesar de não
haver  necessidade  de  pânico  geral,  mas  sérios  cuidados  são
necessários, em especial aos grupos de risco.    V. EDUARDO TATIM –
PROGRESSISTAS:  Apoiou as palavras do V. Edson com relação aos
cancelamentos e suspensões de eventos e atividades em virtude
dos  riscos  da  pandemia  COVID-19  e  acrescentou  informações
colhidas  acerca  de  grupos  de  risco  de  contágio  da  doença  e
procedimentos  e  serem evitados  por  precaução.   Falou sobre o
projeto Catador, de sua autoria, apresentado no exercício de 2017,
relatou a sua trajetória  na luta pela implantação de tal  projeto,
relacionou  carrinhos  e  equipamentos  adquiridos  através  de
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emenda  parlamentar  destinada  ao  município  para  tais  fins,
emenda esta que destinou recursos suficientes para fazer-se muito
mais do que foi feito até aqui, e lamentou  a falta de empenho no
cumprimento aos princípios do referido projeto por parte do Poder
executivo, disse que esta não é uma questão de méritos, mas sim
de reconhecimento do empenho de cada um no intuito de bem
atender às necessidades da comunidade.   V. JORGENEI SERGIO DE
SOUZA – MDB:    Tranqüilizou os membros do CEPERS Sindicato com
relação aos salários dos trabalhadores grevistas da rede estadual
de educação, dizendo que os mesmos certamente serão pagos.
Parabenizou  ao  Departamento  Municipal  de  Trânsito  pelo
excelente trabalho realizado em frente ao posto de saúde do Bairro
Expedicionário,  melhorando significativamente o fluxo de veículos
no  local  e  facilitando  o  acesso  às  pessoas  que  freqüentam  a
unidade de saúde.  Tornou a agradecer à diretoria do hospital pela
reunião de hoje à tarde e manifestou satisfação com os projetos e
perspectivas  apresentados,  solicitando a todos  que unam-se  em
apoio  à  instituição.  Falou  também  do  decreto  de  calamidade
pública no município por decorrência da estiagem, e também da
suspensão de eventos em virtude dos riscos da pandemia COVID-
19,  o  que  certamente  virá  acarretar  inúmeros  prejuízos  à  nossa
economia, e disse que a união de todos faz-se necessária mais do
que nunca.         EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V. EDSON IDO STECKER –
PSDB:    .    V.  LÚCIO EUGÊNIO BUENO DIAS –  PT:     .   V.  SERGIO
RODRIGUES DA SILVA – MDB:   .  V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:  .
V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:  .  V. JUNIOR KOCH
BERTE  –  PROGRESSISTAS:   .     E  como nada mais  houve,  foram
encerrados os trabalhos em nome de Deus, do que para constar foi
lavrada a presente ata que é assinada.

Presidente                          Secretário

Presentes:

12


