
         Ata nº 03/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia quatro de fevereiro do ano de 

dois mil e dezenove, sob a presidência do vereador José Elton de 

Moraes. Encontravam-se presentes os seguintes vereadores: Bancada 

do MDB – Miguel Adones de Campos, Sérgio Rodrigues da Silva, Pedro 

Marafon, Jorgenei Sergio de Souza e Gustavo Luís Baldissera; Bancada 

Do PSB - João Francisco dos Santos; Bancada Do PT – José Elton de 

Moraes; Bancada Progressista - Junior Koch Berté, Eduardo Tatim Rotava 

E Ida Dolores Walendorff; Bancada Do PSDB - Edson Ivo Stecker e Luiz 

Carlos Vizzoto, Bancada Do PDT – Ilânio 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 01/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do Expediente: MOÇÕES: Moção de Apelo n° 01/2019, autoria da 

V. Ida Walendorff, Bancada Progressista, para ser enviada ao Secretário 

Estadual de Educação, Sr. Faisal Karam, e ao Governador do Estado, Sr. 

Eduardo Leite, contra o Fechamento da 25° Coordenadoria Regional 

de Educação-CRE, Neste município. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: Pedido 

de Providência n° 01/2019, de autoria do V. Miguel Adones de Campos-

PMDB solicita à Companhia Rio Grande Energia que providencie com 

urgência o deslocamento dos postes localizados na lateral da via para 

o Canteiro Central, da rede de Iluminação Pública da Av. Barros Cassal, 

no trajeto compreendido entre a Rua Rio de Janeiro e o trevo de acesso 

à Rodovia RS 332, Bairro Ipiranga; Pedido de Providência n° 02/2019, de 

autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao Poder Executivo que, 

através da Secretaria competente, providencie com urgência a 

construção de um desaguador em frente a propriedade da Sra. Lizete 

Zanella, localidade de Margem São Bento; Pedido de Providência n° 

03/2019, de autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao Poder 

Executivo que, através da Secretaria competente, determine com 

urgência a realização de melhorias no acesso à propriedade dos 

Senhores Augusto e Tereza, na comunidade do Espraiado; Pedido de 

Providência n° 04/2019, de autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita 

ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente, determine 

com urgência o Patrolamento da estrada geral partindo do Posto RH 

Riss, passando pela localidade de Posse Generoso até a propriedade 

do Sr. Galdino Paz dos Santos; Pedido de Providência n° 05/2019, autoria 

do V. Jorgenei Sergio de Souza-MDB , Solicita ao Poder Executivo que, 

através da Secretaria competente, providencie com urgência, estudos 



acerca da possibilidade de melhor aproveitamento da área ao lado 

direito da cancha de laço do Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz; 

Pedido de Providência n° 06/2019, de autoria do V. Jorgenei Sergio de 

Souza-MDB, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente, providencie com urgência, a Reestruturação do Salão da 

Capela Santa Clara, da Comunidade do Rincão do Araçá, com 

prolongamento da área coberta e revitalização dos espaços ociosos, a 

fim de oferecer melhor forma de aproveitamento do mesmo pela 

comunidade; Pedido de Providência n° 07/2019, de autoria do V. 

Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao Poder Executivo que, através da 

Secretaria competente, providencie com urgência a limpeza e 

britagem do patrolamento da estrada que passa pelo cemitério da 

comunidade do Espraiado; CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO 

EXECUTIVO: Projeto de Lei nº 04/2019, Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a Efetuar a contratação temporária mediante processo 

seletivo em excepcional interesse Público, pessoal para trabalhar na 

Secretaria Municipal de Obras e serviços público; Projeto de lei nº 

05/2019, Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter 

temporário mediante processo seletivo, pessoal para diversos 

programas de atendimento à saúde da Secretaria Municipal da Saúde; 

Projeto de Lei nº 06/2019, Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar, em caráter temporário mediante processo seletivo, em 

excepcional interesse público, pessoal para Programas de Combate a 

Endemias, Primeira Infância Melhor – PIM e Agentes de Saúde, todos 

através da secretária Municipal da saúde;  Projeto de lei nº 07/2019, 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter 

temporário, em excepcional interesse público, através de Processo 

Seletivo Simplificado, pessoal para Trabalhar na secretaria Municipal da 

Assistência Social e Habitação; Projeto de Lei nº 12/2019, Altera o Artigo 

31, inciso I da Lei Municipal de n° 3.841, que dispõe sobre o plano de 

carreira do Magistério Público do Município de Soledade; Projeto de Lei 

n° 15/2019, autoriza o Município de Soledade a conceder Incentivo 

para a Empresa Rodrigo Ferreira de Lima, cadastrada no CNPJ sob o n° 

14.731.233/0001-79, com doação de terreno, a fim de possibilitar a 

construção de uma sede própria para ampliação de suas atividades 

industriais; Projeto de Lei n° 16/2019, autoriza o Município de Soledade a 

conceder Incentivo de locação de imóvel, através do repasse de 

recurso financeiro para a Empresa Luiz Fernando Dalazzem – ME, 

cadastrada no CNPJ n° 32.007.416/0001-28, a fim de possibilitar a 

expansão de suas atividades e a geração de novos Empregos; Projeto 

de lei nº 17/2019, Autoriza o Município de Soledade a adquirir materiais 



para a construção no limite de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais), por meio 

de prévio procedimento licitatório; e a conceder incentivo à Empresa 

J.O. Scorsatto, na forma do art. 3°, Inciso III, da Lei n° 3.673/2015; Projeto 

de Lei n° 18/2019, autoriza o Município de Soledade a conceder 

Incentivo de locação de imóvel, através do repasse de recurso 

financeiro para a Empresa Michele Ferreira Cardoso, cadastrada no 

CNPJ n° 30.938.826/0001-67, a fim de possibilitar a expansão de suas 

atividades e a geração de novos empregos; Ofício Gabinete do 

Executivo n° 14/2019, Relatórios de prestação de contas do Exercício de 

2018, Balanço Geral; Ofício Gabinete do Executivo n° 20/2019, Resposta 

ao Pedido de Informação de n° 21/2018; CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO 

DE DIVERSOS: Requerimento de Tribuna Popular, João Cesar Rubin 

Fernandes, vêm respeitosamente à presença de Vossas Excelências 

para requerer o espaço de Tribuna Popular, conforme dispõe o art. 91 

do Regimento Interno para falar da importância dos Projetos Esportivos, 

sociais culturais e recreativos a serem desenvolvidos em nosso Município; 

Ofício de Agradecimento da Magistrada, Dra. Karen Luise Vilanova 

Batista de Souza Pinheiro em atenção à Moção 72.2018. PAUTA DA 

ORDEM DO DIA: não havia matérias. GRANDE EXPEDIENTE:  V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:  Manifestou votos de sucesso a todos os colegas edis 

neste exercício de 2019, e disse ter expectativa de ações para melhoria 

em várias áreas da administração municipal.  Falou sobre o papel do 

Poder Legislativo na comunidade, sobretudo acerca da criação de leis. 

Disse ao Secretário Municipal de Obras que continue atendendo à 

comunidade com presteza e boa vontade, e sugeriu ao gestor 

municipal que procure destinar maiores recursos às secretarias 

municipais de Obras e de Agricultura, a fim de melhor atender às 

comunidades.  Falou sobre o Hospital de Caridade Frei Clemente, que 

continua atravessando séria crise financeira, contudo, é preciso insistir 

cada vez mais na busca por soluções, não somente para a casa de 

saúde, mas também para saúde pública, estradas e água potável para 

as comunidades do interior. Falou sobre a terceirização da manutenção 

das estradas gerais do interior, medida que vem pleiteando desde o 

início de seu mandato, disse que esta é uma forma muito eficaz de 

oferecer condições dignas aos agricultores e produtores rurais 

especialmente para o escoamento de produção, e tornou a salientar 

que a malha viária do município é muito extensa.  V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:   Parabenizou ao Secretário Municipal de Obras, Sr. José 

Carlos Hilário, pelo trabalho que vem fazendo à frente daquela 

repartição, apesar das condições precárias e dos recursos escassos. 

Concordou com as palavras do V. Edson acerca das estradas do 



interior, que considera irrecuperáveis se nenhuma medida adicional for 

tomada, e lembrou que o período da safra aproxima-se e é necessário 

oferecer boas condições ao escoamento de produção.  V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:  Manifestou votos de bom trabalho ao Poder 

Legislativo neste ano. Agradeceu aos edis que estiveram presentes à 

reunião realizada na última sexta-feira, promovida pela AVASB onde 

foram tratados assuntos atinentes à 25ª Coordenadoria Regional de 

Educação – CRE, órgão este que corre o risco de extinção em nosso 

município, trazendo sérios prejuízos às comunidades escolares de toda 

a região, manifestou apoio à moção de apelo da V. Ida Walendorff ao 

governo do estado contra o fechamento da coordenadoria e disse que 

continuará lutando para que esta permaneça em funcionamento. 

Parabenizou ao Grupo de Escoteiros ÁGATA pelo 6º Camporee Sul, 

belíssimo evento realizado em nossa cidade no mês passado. Falou de 

reuniões que participou com produtores rurais para tratar das condições 

das estradas do interior e concordou com os vereadores Edson e 

Eduardo a respeito da terceirização da manutenção das vias. Solicitou 

ao Executivo Municipal providências junto a estradas vicinais na 

comunidade do Espraiado e construção de desaguador na Margem 

São Bento. Lamentou a possibilidade de desligamento dos 

controladores de velocidade da rodovia BR 386, no Bairro Botucaraí, o 

que certamente significa maior perigo para as pessoas que fazem a 

travessia da via.  V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:   Falou 

sobre a possibilidade de fechamento da 25ª Coordenadoria Regional 

de Educação – CRE, que seria um prejuízo muito grande para as 

comunidades escolares de toda a região, disse que é necessária a 

união de todos no sentido de impedir tal acontecimento, e questionou 

o motivo para a tomada desta medida tão prejudicial. Com relação às 

estradas do interior, disse que a situação deve ser repensada e 

reprogramada a fim de oferecer as condições necessárias de 

trafegabilidade àquelas vias, pois a safra se aproxima. Parabenizou aos 

formandos da UERGS e ao V. Pedro Marafon pela passagem do seu 

aniversário.   V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZS USO DA 

PALAVRA.  V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:   Desejou bom 

retorno às atividades a todos os edis e falou das atividades que realizou 

junto à comunidade durante o recesso. Falou também sobre a 

possibilidade der fechamento da 25ª Coordenadoria Regional de 

Educação – CRE, o que considera um retrocesso para o município e 

para a região. Agradeceu a todos que fizeram-se presentes nesta 

primeira sessão ordinária do ano e solicitou ao gestor municipal que 

empenhe-se ao máximo a fim de oferecer melhores condições de 



trabalho às secretarias de Obras e Agricultura, especialmente na 

manutenção das estradas do interior, pois avizinha-se o período da 

safra.  V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   Disse que é necessário 

defender a permanência da 25ª Coordenadoria Regional de Educação 

neste município, e, ao invés de fechamento do setor, o que deveria 

estar sendo discutido seriam novos projetos de desenvolvimento para a 

educação, pois tal situação dá a impressão de que a educação está 

em segundo plano, assim como a saúde pública e outras comodidades 

da população, e manifestou apoio à moção de apelo da V. Ida 

Walendorff. Convidou à comunidade em geral para a festa em 

homenagem a Santa Clara, a realizar-se na capela do Rincão do 

Araçá, e solicitou ao Executivo Municipal que providencie com 

urgência a reestruturação do salão daquela comunidade. Solicitou 

também ao Executivo Municipal que realize estudos acerca da 

possibilidade de aproveitamento do espaço localizado a direita da 

cancha de laço do Parque Centenário Rui Ortiz a fim de oferecer lugar 

apropriado aos pequenos empreendedores do ramo alimentício que 

instalam seus trailers e/ ou assemelhados à margem da pista de rolagem 

durante os eventos, comprometendo o tráfego de veículos e a 

segurança dos pedestres.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:   NÃO FEZ 

USO DA PALAVRA.  V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:  

Parabenizou ao Secretário Municipal de Obras, Sr. José Carlos Hilário, 

pelo trabalho que vem desenvolvendo junto àquela repartição. 

Manifestou votos de sucesso a todos os edis, especialmente ao Sr. 

Presidente, V. José Elton de Moraes, disse esperar que para este 

exercício haja mudanças reais de atitudes relativas a gastos nesta casa 

legislativa, e que ao final do ano sejam devolvidos em torno de dois 

milhões de reais do orçamento não executado da Câmara de 

Vereadores, citou o anúncio de que o  V. Sergio Rodrigues da Silva 

devolveu cerca de um milhão e quatrocentos reais no ano passado e 

disse não considerar isso uma devolução, que os recursos precisam ser 

melhor aplicados e principalmente no que se refere aos gastos com 

contratação de pessoal, pois a comunidade não vê tais gastos com 

bons olhos. Falou sobre o governador Eduardo Leite, que assume o 

estado endividado e com vários problemas, disse que é necessário lutar 

contra o fechamento de órgãos como a 25ª Coordenadoria Regional 

de Educação e o SINE em nosso município, contudo, se o gestor 

pretende cortar gastos este é o momento de tomar tais atitudes a fim 

de amenizar a situação atual e obter melhores resultados no final, tornou 

a dizer-se contrário ao fechamento do SINE e da 25ª CRE, porém, o 

parcelamento de salários dos servidores é inadmissível.  Com relação 



aos projetos de incentivos que encontram-se em tramitação nesta casa 

legislativa, sugeriu que seja marcado um dia desta semana para 

visitação aos empreendimentos solicitantes, pois há muitas empresas 

locais que esperam por auxílio enquanto abre-se a possibilidade de 

oferecer recursos às de outros municípios.  V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – 

PSDB:   Falou sobre as estradas do interior e solicitou que sejam tomadas 

providências urgentes, especialmente nas comunidades do Espraiado 

e região, cujas vias encontram-se em péssimas condições de 

trafegabilidade, e para onde os maquinários foram levados e retirados 

poucas horas depois, há cerca de dois meses, sem retornarem 

posteriormente, disse não entender o motivo de os trabalhos terem sido 

apenas iniciados, sem continuidade. Falou também sobre as condições 

das vias urbanas não pavimentadas, como as do Serro das Motos e São 

bom Jesus, solicitou que seja priorizada a qualidade do trabalho a fim 

oferecer maior durabilidade evitando que se cobre sempre a mesma 

coisa. Apresentou relatório obtido em visita a Porto Alegre em visita 

realizada juntamente com o Prefeito e representantes do Hospital de 

Caridade Frei Clemente, dando conta de dívidas deixadas em atraso 

pelo governo do estado junto àquela instituição, tanto em incentivos 

quanto referentes ao convênio do IPE, dívidas estas que ultrapassam a 

monta de um milhão e trezentos mil reais, o que ocasionará 

consequentemente a contração de financiamentos por parte das 

casas de saúde a serem custeados pelo estado, além da tomada de 

medidas como parcelamento de dívidas anteriores, a fim de amenizar 

a situação financeira que já apresenta atrasos salariais há quase três 

meses, disse que infelizmente o problema das dívidas do estado de 

modo geral vem arrastando-se há décadas.   V. MIGUEL ADONES DE 

CAMPOS – MDB:  Solicitou providências junto à companhia Rio Grande 

Energia, para que seja concluída a instalação da rede de iluminação 

pública da Av. Barros Cassal, desde a Rua Rio de Janeiro até o trevo de 

acesso à rodovia RS 332 com os postes no meio dos canteiros centrais 

da via. Sobre as estradas do interior, disse saber que há dificuldades de 

acesso em alguns pontos e não será possível atender a todas as 

comunidades ao mesmo tempo, porém os trabalhos estão sendo feitos 

sim,  parabenizou à Secretaria Municipal de Obras pelo que vem sendo 

realizado, como as estradas gerais de São Sebastião e Rincão do Bugre 

que ficaram em excelente estado e pediu aos moradores que fiquem 

tranquilos, pois na medida do possível todas as necessidades serão 

atendidas, especialmente na região do Passo dos Ladrões, São Tomé e 

no acesso ao Lagoão.  Convidou à comunidade em geral para 

participar do baile do chopp do Rincão do Bugre.  V. PEDRO ROMÁRIO 



MARAFON – MDB:   Parabenizou ao Sr. Presidente e demais integrantes 

da Mesa Diretora deste exercício de 2019, manifestou-lhes votos de 

sucesso e solicitou que cuide do orçamento do Poder Legislativo a fim 

de fazer sobrar recursos. Parabenizou à Secretaria Municipal de Obras 

pelo excelente trabalho que vem realizando nas estradas da 

comunidade do Rincão do Bugre, e solicitou atenção especial ao Passo 

dos Ladrões, e que a estiagem seja aproveitada para adiantar o serviço 

que não pode ser feito em dias chuvosos, pois é sabido que a malha 

viária é extensa e não há muitos recursos, mas é possível atender às 

demandas. Com relação à estrada do Lagoão, disse entender que a 

situação é grave, contudo, não se pode deslocar todo o maquinário 

para lá e desassistir às demais comunidades.  SERGIO RODRIGUES DA 

SILVA – MDB:  Falou sobre os projetos de concessão de incentivos a 

empresas, que tramitam junto a esta casa legislativa, manifestando-se 

totalmente favorável aos mesmos, considerando os benefícios que 

reverterão à municipalidade. Com relação às estradas do interior, disse 

saber das dificuldades enfrentadas, contudo, é necessário depositar 

confiança no Sr. Secretário Municipal de Obras, que está fazendo todo 

o possível com as armas que tem nas mãos, apesar dos poucos recursos 

e da extensão da malha viária. Com relação aos gestores estaduais, 

disse ter acompanhado as últimas administrações e que infelizmente em 

se tratando de dívidas o Rio Grande do Sul apresenta a pior situação do 

Brasil, e que todos aqueles que afundaram o estado agora cobram 

providências em pouquíssimo tempo, mesmo sabendo que as 

condições levarão em torno de um século para normalizarem-se.   

ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V. 

GUSTAVO BALDISSERA – MDB:   Disse saber de tudo o que vem sendo 

feito pela Secretaria Municipal de Obras em prol das estradas do interior, 

apesar dos poucos recursos, e sugeriu a elaboração de uma moção de 

apelo à Secretaria Estadual dos Transportes solicitando a 

estadualização da estrada da Cerca Velha. Sugeriu também a 

realização de uma reunião com o gestor municipal a fim de discutir a 

criação de um cronograma de atendimento às comunidades.    V. 

EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:  Solicitou revisão da Resolução Nº 

008/2018 a fim de melhor organizar os espaços a serem utilizados pelos 

edis durante as sessões ordinárias.  V. JUNIOR BERTE – PROGRESSISTAS:  

Sugeriu que os vereadores formem comitiva durante a semana para 

visitação às empresas que pleiteiam os incentivos municipais de que 

tratam os projetos em tramitação nesta casa legislativa.   V. SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:  Reforçou as palavras do V. Junior com 

relação à visitação às empresas nesta semana. Desejou bom trabalho 



a todos os demais edis. COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDUARDO 

TATIM – PROGRESSISTAS:  Com relação aos novos gestores estaduais, 

disse que é necessário dar um pouco mais de tempo para que as novas 

medidas comecem a surtir efeito, que apoia a manutenção da 25ª 

Coordenadoria Regional de Educação PR questão de logística, porém, 

é favorável ao fechamento das demais, deixando apenas doze destas 

em atividades, como medida de contenção de gastos, pois de nada 

adianta manter tantas coordenadorias abertas enquanto os salários dos 

professores são parcelados, disse ainda que não adianta querer 

mudanças sem cortas despesas, pois se o estado está falido, assim 

como a crise instalou-se no país de modo geral, os cabides de emprego 

devem ser combatidos em todas as esferas de governo. Tornou a dizer 

que defende a permanência da 25ª CRE por questão de logística, mas 

não se pode querer atrapalhar o trabalho do governador, pois o político 

brasileiro acostumou-se mal, em muitos e muitos cargos e nem sempre 

fazendo o seu trabalho de forma adequada e fazendo indicações de 

empregos a fim de manter-se no poder, e isso tem que acabar, 

deixando apenas o que for necessário. Finalizou dizendo ser um defensor 

da privatização de estatais, à exceção da CORSAN e do Banrisul, e que 

acredita que os políticos devem sair da zona de conforto, fazendo o seu 

trabalho adequadamente e não querendo se eleger através de 

indicações de empregos, pois só assim haverá desenvolvimento, tanto 

a nível federal quanto estadual e municipal. 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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