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         Ata nº 04/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia onze 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 as ATAS Nºs 02 e 03/2019 as quais 

foram aprovadas por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário 

procedeu a leitura do Expediente: PROJETOS DE LEI LEGISLATIVOS: 

Projeto de lei n° 01/2019, Autoria do V. Miguel Adones de Campos - MDB, 

Dispõe sobre denominação de via pública no Município de Soledade-

RS. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Pedido de Informação nº 01/2019, autoria 

do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita que seja prestada as seguintes 

informações acerca das redes de abastecimento de água no interior: 

*Quais as Providencias que estão sendo tomadas quanto ao término 

das redes de águas nas localidades de Ponte São Bento, Boa União e 

São Tomé. Pedido de Informação n° 02/2019, autoria do V. Edson Ivo 

Stecker-PSDB, Requer que seja solicitado ao Poder Executivo as 

seguintes informações:*Existe Previsão para o início das Obras de 

Construção do Parque Industrial? *Em caso Afirmativo, A licença 

ambiental já foi emitida? REQUERIMENTO: Requerimento nº 01/2019, 

autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, Requer conforme normas 

Regimentais, que seja convocado a comparecer nessa casa o 

Secretário de Obras, Senhor José Carlos Hilário, para que explane sobre 

o Planejamento de 2019 da Secretaria quanto a manutenção das 

estradas do interior, visto a proximidade da escoação da produção. 

MOÇÕES: Moção de Parabéns n° 02/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera-MDB, para ser enviada ao Grupo de escoteiros ÁGATA, em 

reconhecimento pelo sucesso alcançado no 6° Camporee Sul, evento 

realizado no período de 16 a 20 de Janeiro deste ano em nossa cidade. 

Moção de Parabéns nº 03/2019, autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto-PSDB, 

para ser enviada ao Diretor da EEMF Joaquim Floriano Pinto, Luciano 

Welter, parabenizando pelos excelentes serviços prestados aos 

estudantes e a municipalidade, a frente daquele educandário. Moção 
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de Apelo nº 04/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, para ser 

enviada ao Coordenador da Bancada Gaúcha no Congresso 

Nacional- Dep. Giovane Cherini, com relação aos redutores de 

velocidade localizados no Km 246 da Rodovia BR 386, bairro Botucaraí, 

perímetro Urbano deste município, que foram retirados nesta quinta 

feira dia 07/02. Voto de Pesar, O Poder Legislativo de Soledade vem 

através deste manifestar sentimentos de pêsames e solidariedade aos 

familiares do Senhor Linto Lemes da Silva, pelo seu falecimento. PEDIDOS 

DE PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 08/2019, autoria do V. Edson 

Ivo Stecker-PSDB, Solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente, realize com urgência a capina e limpeza da Rua 

Venâncio Aires esquina com a Rua Eurípedes Dalla Costa em frente a 

empresa Bagattini Pedras. Pedido de Providência n° 09/2019, autoria do 

V. Gustavo Baldissera-MDB, Solicita ao Poder Executivo que, através do 

setor competente, providencie com urgência, melhorias nas redes de 

iluminação pública do Bairro Expedicionário, especialmente nas 

proximidades da nova sede da SAMU e da Praça. Pedido de 

Providência n° 10/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Solicita 

ao Poder Executivo que, através do setor competente, providencie com 

urgência, a destinação da sala nas dependências do Pavilhão PPV da 

Comunidade Primavera- Bairro Botucaraí, com acesso externo lateral 

em frente à Praça do Primavera, para uso da Associação de Moradores 

do Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 11/2019, autoria do V. 

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

Secretaria competente, providencie com urgência o patrolamento das 

estradas vicinais da comunidade de Fazenda Tarumã. Pedido de 

Providência n° 12/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Solicita 

ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente, 

providencie com urgência o patrolamento da Rua Lair Lermer, na 

Comunidade São Bom Jesus, Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 

13/2019, autoria do V. Eduardo Tatim- Bancada Progressista, Solicita ao 

Poder Executivo que, através da Secretaria competente realize o 

conserto da rede de esgoto na Travessa Cachoeira, proximidades da 

Capela Santo Expedito, bairro Farroupilha. Pedido de Providência n° 

14/2019, autoria do V. Eduardo Tatim- Bancada Progressista, Solicita ao 

Poder Executivo que, através da Secretaria competente realize a 

manutenção dos Postes de Iluminação pública localizado na esquina 

da Rua Jacuí com a Rua Vacaria, Bairro Missões. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDAS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 19/2019, autoriza o 

Município de Soledade a realizar termo de Fomento com a Associação 

dos Pequenos Pedristas de Soledade- APPESOL- Visando ao 
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desenvolvimento do setor pedrista, em especial auxiliar na 

regularização de questões ambientais e participação em feiras das 

pequenas empresas do ramo de Pedras e Joias do Município. Projeto de 

Lei n° 20/2019, Autoriza abertura de Crédito adicional especial no valor 

de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) no Plano Plurianual 

(PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária 

Anual ( LOA). CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO DE DIVERSOS: Mandado de 

Notificação do Ministério Público, Promotoria de Soledade, informando 

pedido de arquivamento de Inquérito Civil contra a Câmara visto o 

Poder Legislativo ter se adequado as normas de acessibilidade. PAUTA 

DA ORDEM DO DIA: 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 
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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. 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. 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. GRANDE EXPEDIENTE:  V. 

EDSON IVO STECKER – PSDB:  Deu boas vindas aos representantes das 

empresas pleiteadoras dos incentivos de que tratam os projetos de leis 

inclusos na Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária e falou sobre 

a importância dos pequenos empreendimentos para a economia do 

município. Solicitou à administração municipal informações acerca das 

redes de abastecimento de água no interior, especialmente nas 

comunidades de Ponte São Bento, Boa União e São Tomé, e requereu 

que seja convidado a comparecer nesta casa legislativa o Secretário 

Municipal de Obras, Sr. José Carlos Hilário, a fim de realizar explanação 

acerca do plano de trabalho junto às estradas do interior para este 

exercício, justificando que o período da safra se aproxima e é necessário 

oferecer boas condições ao escoamento da produção aos empresários 

rurais.  V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:   Falou sobre os novos 

empreendimentos que pleiteiam incentivos junto à municipalidade e 

sobre a grande necessidade de apoiar-se a geração de empregos 

aqui. Falou também sobre a possibilidade de elevação do Imposto 

Predial e Territorial Urbano – IPTU neste município, elevação da qual 

discorda totalmente por considerar que os munícipes já enfrentam 

bastante dificuldades por causa do alto índice de desemprego e da 

alta carga tributária suportada pelos empresários. Apoiou o 

requerimento do V. Edson Stecker para que seja convidado a 

comparecer a esta casa legislativa o Sr. Secretário Municipal de Obras, 

mas disse saber que aquele setor vem prestando os melhores serviços 

possíveis diante da precariedade de recursos enfrentada. Solicitou 

providências urgentes com relação às estradas do interior, 

especialmente na comunidade do Passo dos Loureiros, e disse que é 

extremamente necessário buscar recursos a fim de viabilizar melhores 
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condições de trafegabilidade e escoamento de produção às vias rurais.  

V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:  Propôs moções, de Parabéns ao grupo 

de escoteiros Ágata, pela realização do 6º Camporee Sul, realizado 

neste município no mês passado, e de Apelo ao Coordenador da 

Bancada Gaúcha no Congresso Nacional – Dep. Giovani Cherini, para 

que interceda junto aos órgãos competentes com relação à retirada 

dos redutores de velocidade localizados no Km 246 da rodovia BR 386, 

no Bairro Botucaraí, perímetro urbano deste município, fato este que virá 

prejudicar muito aos moradores que necessitam atravessar diariamente 

aquela via. Solicitou providências urgentes com relação às estradas da 

comunidade da Fazenda Tarumã, à rede de iluminação pública do 

Bairro Expedicionário, nas proximidades da SAMU, e patrolamento da 

Rua Lair Lermer, no Bairro Botucaraí. Manifestou preocupação com 

relação aos contratos temporários de pessoal, de que tratam algumas 

das matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária, disse saber da necessidade de provimento das vagas para 

atendimento às necessidades e o interesse público, e respeitar aos 

demais edis que assinaram parecer favorável a tais contratos,  porém, 

há a possibilidade de movimento de ações judiciais por parte de 

pessoas aprovadas em concurso público e que esperam pelas 

nomeações, inclusive ações por danos morais, por isso considera 

prudente que as matérias sejam apreciadas na semana que vem.  V. 

IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:   Parabenizou aos 

representantes das empresas pleiteadoras dos incentivos de que tratam 

os projetos de leis constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária pela coragem de empreender mesmo em meio à crise que 

apresenta-se de maneira geral no país nos dias atuais, e disse considerar 

muito necessário investir na geração de empregos para a comunidade. 

Agradeceu o apoio dos demais edis na moção de apelo de sua autoria 

contra o possível fechamento da 25ª Coordenadoria Regional de 

Educação – CRE. Com relação aos contratos temporários de pessoal, 

explicou que estes destinam-se apenas ao suprimento de vacâncias por 

laudos e licenças, e que os mesmos não atrapalham a ordem das 

nomeações de concursados, por isso será favorável a tais contratos, e 

também por acreditar na necessidade de priorização da qualidade da 

educação oferecida.   V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ 

USO DA PALAVRA.  V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:   Falou sobre 

as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária, manifestando-se favorável à contratação de pessoal por 

considerar necessário o provimento das vagas a fim de oferecer serviços 

de boa qualidade à população, pois o trabalho não cessa com a 
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indisponibilidade do servidor, e também às concessões de incentivos a 

empresas, por julgar importante a prestação de auxílio à geração de 

empregos e rendas para a municipalidade. Convidou a toda a 

comunidade para prestigiar o XII Rodeio Internacional de Soledade, que 

acontecerá no período de 14 a 18 deste mês no Parque de Eventos 

Centenário Rui Ortiz, e disse esperar que o evento obtenha sucesso igual 

ou superior ao alcançado nas últimas edições. Apoiou as palavras dos 

demais edis com relação às estradas do interior, especialmente porque 

o período da safra se aproxima e as condições apresentadas pelas vias 

não são favoráveis ao escoamento da produção.  V. JORGENEI SERGIO 

DE SOUZA – MDB:   Manifestou-se favorável à concessão de todos os 

incentivos pleiteados pelos empresários, por acreditar que um município 

só se desenvolve através de empreendimentos que gerem empregos e 

renda para a população, por isso considera muito importante o 

incentivo.  Parabenizou ao Sr. Tadeu Pintor, que realiza voluntariamente 

trabalhos de pintura e manutenção da praça do Bairro Expedicionário, 

e pediu à comunidade que siga tal exemplo e colabore, não só ali mas 

em toda a cidade, a fim de manter limpos, embelezados e bem 

conservados os espaços oferecidos para o lazer. Falou sobre as 

festividades do XII Rodeio Internacional de Soledade, que terão início 

nos próximos dias, e convidou a toda a comunidade para prestigiar este 

grandioso evento, que movimenta significativamente a nossa 

economia.  Ainda com relação às concessões de incentivos, disse que 

é preciso auxiliar sim os empreendimentos, mas também exercer a 

devida fiscalização acerca do cumprimento dos acordos com a 

municipalidade.  Convidou à comunidade em geral para prestigiar a 

festa do Rincão do Araçá, que realizar-se-á no próximo final de semana, 

localidade onde as estradas já encontram-se patroladas, o que é muito 

bom. Com relação aos maquinários da Secretaria Municipal de Obras, 

sugeriu a elaboração de um documento por parte de todos os edis com 

assento neste Poder Legislativo, solicitando aos deputados emendas 

parlamentares destinando verbas para aquisição de patrolas e outros 

equipamentos novos, pois logo parte dos vereadores irão a Brasília e 

poderão levar a reivindicação.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:   NÃO 

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

Parabenizou aos empresários que tiveram a coragem de empreender 

nesta época de profunda crise no país inteiro, e manifestou-se favorável 

à concessão dos incentivos pleiteados, elogiou a iniciativa do gestor 

municipal em buscar uma empresa de outro município, mas lembrou 

ocasiões em que foram aprovados nesta casa legislativa projetos de 

concessão de recursos que resultaram somente em prejuízo para a 
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municipalidade, como foi o caso da Semeatto, que instalou-se aqui, 

recebeu incentivos significativos e, além de nunca cumprir o acordo, 

deixou-nos  grandes problemas que estendem-se até os dias atuais, 

lembrou também a empresa Rayssa Calçados, que atuou aqui gerando 

mais de cem empregos no período de 2011 a 2017, quando foi embora 

para outro município por  falta de entendimento com a administração 

municipal com relação ao espaço para instalação.  Apoiou a idéia do 

V. Jorgenei com relação à solicitação de emendas parlamentares aos 

deputados destinando recursos para aquisição de maquinários e 

equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras, mas disse estar 

também cansado de discursos de palanque de parlamentares que 

nunca cumprem o prometido.  V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:   Disse 

aos empreendedores locais que pleiteiam incentivos da municipalidade 

que mesmo não sendo possível gerar novos empregos neste momento, 

a manutenção daqueles existentes já é muito importante, pois a 

sobrevivência de muitas famílias depende disso, por isso matérias desta 

natureza sempre serão bem vistas pelos edis.  Como agricultor, 

lamentou as condições em que se encontram a maioria das estradas 

do interior, e relatou ter sido chamado para acompanhar o trabalho 

realizado por moradores de uma comunidade, que tentavam melhorar 

as condições da via utilizando-se de suas próprias ferramentas, como 

enxadas e carrinhos de mão, disse que esta questão vem arrastando-se 

há muito tempo e citou lugares onde os maquinários estiveram 

trabalhando por poucas horas e foram retirados deixando trabalhos 

inconclusos. Propôs Moção de Parabéns ao Professor Luciano Welter, 

Diretor da escola Joaquim Floriano Pinto, do Espraiado, pelos excelentes 

serviços prestados à comunidade a frente daquele educandário.   V. 

MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    Parabenizou às comunidade do 

Rincão do Bugre e Passo dos Ladrões, pelo sucesso alcançado com o 

baile do chopp e com a festa, realizados no último final de semana. 

Parabenizou também à administração municipal pela iniciativa na 

concessão dos incentivos de que tratam os projetos de leis constantes 

da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, cujos 

empreendedores são muito merecedores do auxílio.  V. PEDRO 

ROMÁRIO MARAFON – MDB:   Deu boas vindas aos representantes das 

empresas pleiteadoras dos incentivos de que tratam os projetos de leis 

constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, 

manifestou-lhes votos de sucesso, parabenizou à administração 

municipal pela iniciativa na concessão de tais incentivos e disse que o 

poder público deve sim apoiar sempre os empreendimentos que 

primam pela geração de empregos e renda para a comunidade. Sobre 
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as estradas do interior, disse que a Secretaria Municipal de Obras está 

fazendo o que pode com os recursos que tem disponíveis, porém, 

milagre é impossível fazer, disse também ser contrário à movimentação 

de maquinários para realização fracionada de trabalhos, como foi o 

episódio das patrolas que trabalharam apenas uma manhã na 

comunidade do Espraiado, relatado pelo V. Vizzoto, contudo, é 

necessário procurar saber o motivo de as mesmas terem sido retiradas 

antes da conclusão do serviço, pois poderia haver outra providência 

mais urgente a ser tomada. Manifestou-se favorável à terceirização da 

manutenção das estradas gerais do interior, disse que as equipes da 

Secretaria Municipal de Obras encontram-se trabalhando na estrada 

do Lagoão, porém, aquela via precisa urgentemente ser estadualizada, 

e, com relação ao escoamento de produção, disse nunca ter ouvido 

falar de nenhum produtor que tenha ficado com sua safra retida por 

falta de condições de acesso. Parabenizou à comunidade do Passo dos 

Ladrões pelo sucesso da festa realizada no último final de semana. 

Solicitou à comunidade que colabore com a limpeza pública 

depositando os entulhos para recolhimento conforme o calendário e 

não tornando a depositar após a retirada, pois as demandas são muitas 

e torna-se difícil retornar freqüentemente aos mesmos locais.  SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:   Deu boas vindas aos representantes das 

empresas pleiteadoras dos incentivos de que tratam os projetos de leis 

constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária,  

manifestou-lhes votos de sucesso, disse que a geração de empregos e 

o recolhimento significativo de impostos sempre serão as melhores 

respostas a tais incentivos, aos quais nunca manifestou-se 

contrariamente, lembrou uma ocasião, no exercício de 2007, em que 

como presidente do Legislativo, precisou desempatar a votação em 

favor da concessão de um incentivo que ajudaria a gerar mais 

empregos e renda para a municipalidade e disse que os 

empreendedores devem sim exigir e buscar apoio junto ao poder 

público aquilo que o cidadão tem de direito e ajudará o município a 

crescer, e que podem contar sempre com o apoio do Poder Legislativo, 

que será favorável e fará a sua parte ajudando no que for bom para o 

município e o povo.  Com relação às estradas do interior, disse não ter 

muito o que falar, e como alguns edis afirmaram que as vias só recebem 

melhorias nos lugares onde há festividades, então que procure-se fazer 

mais festas a cada dois ou três meses nas localidades, assim as vias 

ficarão cem por cento, mas deixando as ironias de lado, sabe-se que o 

município de Soledade não difere dos demais no país pela grande crise 

instalada, que a Secretaria Municipal de Obras possui seis patrolas mas 
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só duas ou três estão em condições de trabalhar, e devido à extensão 

da malha viárias e às grandes distâncias das comunidades, o pessoal 

vai atendendo na medida do possível. Disse saber que é necessário 

adquirir maquinários novos, contudo a crise é grande e as enormes 

dívidas do país e do estado comprometem os repasses aos municípios, 

que já sofrem arrecadando das empresas para suprir a folha de 

pagamento e demais necessidades e tornou a agradecer aos 

empreendedores que investem aqui, pois quanto mais for possível à 

municipalidade arrecadar, melhor será o saldo. Finalizou dizendo que a 

situação econômica de modo geral nos municípios é muito grave, e é 

necessário cortar privilégios a fim de mudar para melhor, pois em muitos 

municípios do país, embora as pessoas não saibam, há funcionários que 

ingressam com uma determinada remuneração e com o tempo 

passam a perceber inacreditavelmente até oito ou dez vezes mais 

devido ao plano de carreira diferenciado, o que leva o poder público 

a comprometerem praticamente setenta por cento da arrecadação 

com pagamento de funcionalismo, e citou a notícia veiculada pelo 

jornal Zero Hora, dando conta de que o governo do estado teve valores 

retidos e precisou recorrer ao judiciário a fim de liberar recursos para 

complementar a folha de pagamento.   ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO 

UTILIZADO. ORDEM DO DIA:  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 - 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

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 - COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 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 - COLOCADO 

EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.  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- COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 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 



10 

 

carreira do Magistério Público do Município de Soledade - COLOCADO 

EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 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 - COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 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 - 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

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 

- COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

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 - COLOCADO EM 

VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 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 - COLOCADO EM VOTAÇÃO – 

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 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 - COLOCADO EM 

VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  V. SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:  Agradeceu aos 

servidores de modo geral pelo empenho no bom andamento dos 

trabalhos, e à administração municipal pela iniciativa nos projetos 

enviados a esta casa legislativa, promovendo o crescimento e 

desenvolvimento da municipalidade através de incentivos, pois é disso 

que precisamos.  GUSTAVO BALDISSERA – MDB:   Parabenizou às 
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empresas beneficiadas com os incentivos aprovados hoje e citou outros  

empreendimentos que já encontram-se em funcionamento e merecem 

ser apoiados. Convidou a todos para participarem da reunião a realizar-

se na próxima quarta-feira às 18:00hs na Prefeitura, para tratar de 

assuntos atinentes ao novo Plano Diretor, que deverá vigorar por dez 

anos.    V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:  Parabenizou às empresas 

beneficiadas com os incentivos aprovados hoje, convidou a todos para 

participarem da festa da comunidade Santa Clara, que acontecerá no 

próximo dia 17/02, e pediu que seja enviado com urgência o material 

para construção das churrasqueiras daquele local.  V. MIGUEL ADONES 

DE CAMPOS – MDB:  Agradeceu a presença de todos nesta sessão 

ordinária. Manifestou votos de sucesso às empresas beneficiadas com 

os incentivos aprovados hoje e desculpou-se com os demais edis, caso 

tenha havido algum pequeno erro no andamento desta sessão 

ordinária.  V. JOPGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:  Disse ao V. Eduardo 

que o representante da empresa responsável pela ampliação das 

instalações da Capela Santa Clara encontram-se presentes nesta 

sessão ordinária e que o material faltante para conclusão da obra já 

está sendo providenciado. V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:  

Manifestou votos de sucesso às empresas beneficiadas com os 

incentivos aprovados hoje e tornou a dizer que as demandas de 

trabalho na Secretaria Municipal de Obras não são fáceis, apesar do 

empenho dos servidores, e que certamente nenhum agricultor deixará 

de escoar sua produção por falta de estrada. V. JOSÉ ELTON DE MORAES 

– PT:  Parabenizou a todos os colegas edis pela aprovação unânime dos 

projetos de incentivos apreciados nesta data, e disse que este Poder 

Legislativo trabalha unido em prol do bem estar do povo. Com relação 

às estradas do interior, disse que certamente será feito o melhor possível 

a fim de oferecer boas condições ao escoamento da safra.  

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:  Falou 

sobre o parque industrial, que é extremamente importante e necessário 

ao desenvolvimento do município, mas até os dias atuais não conseguiu 

sair do papel, e lembrou a permuta do local  destinado ao 

desenvolvimento do projeto, aprovada desde o exercício de 2006, 

apesar de todas as promessas de campanha da administração atual, 

manifestou votos de sucesso aos representantes das empresas 

beneficiadas com os incentivos aprovados nesta sessão ordinária, disse 

esperar que mais benefícios como estes possam ser concedidos, 

ampliando o número de empregos e alavancando o desenvolvimento 

municipal, e lamentou que tais empreendimentos não possam ainda 

funcionar no local destinado já há tanto tempo, pois ali poder-se-ia 
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trabalhar em espaços amplos, mais apropriados e de acordo com as 

normas ambientais, disse ainda que jamais será contrário à geração de 

empregos, porém, é necessário um local devidamente licenciado para 

o funcionamento das empresas e isso deve ser providenciado 

imediatamente, que os edis podem e devem sim pleitear recursos para 

a consolidação do parque industrial, mas a administração precisa 

providenciar o devido licenciamento, pois não se pode levar a Brasília 

um projeto desacompanhado de tais licenças. Tornou a dizer que é 

necessário atender às necessidades mais básicas das comunidades 

rurais, que são água potável e estrada, e a terceirização da 

manutenção das vias é possível sim.  V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – 

MDB:  Disse que a vontade do V. Edson com relação ao distrito industrial 

é a mesma de todos os edis, porém para tanto é necessário que haja o 

devido licenciamento ambiental, que foi providenciado pela 

administração municipal conforme foi prometido, faltando agora são os 

recursos financeiros para construção, que deverão sim ser pleiteados, 

pois o empreendimento demanda não apenas pavilhões, mas toda a 

infra estrutura adequada para funcionamento, com arruamento e redes 

de energia elétrica e saneamento de acordo com as normas 

ambientais, o que certamente será providenciado nos próximos anos 

pela administração atual que muito tem-se empenhado tanto neste 

sentido quanto no incentivo possível na atualidade. Tornou a dizer que 

a esperança no parque industrial é comum a todos os edis.   V. EDUARDO 

TATIM – PROGRESSISTAS:  Disse que o Poder Legislativo é unanimemente 

favorável ao incentivo às empresas, lembrou o projeto de sua autoria, 

enviado ao Executivo Municipal  no exercício de 2017, sugerindo a 

subdivisão dos espaços de terreno e pavilhão do imóvel onde 

funcionava a empresa Semeatto para criação de nichos e instalação 

de empresas, disse ver a cada dia serem aprovados incentivos como 

pagamento de aluguel enquanto aquele espaço permanece ocioso, e 

questionou o motivo, pois a ocupação sugerida viria promover 

significativa economia à municipalidade, portanto é necessário ter-se 

uma visão diferente, não deixando de atender a este ou aquele projeto 

por conta de divergências partidárias. Disse que a política está 

mudando, e citou um projeto que encontra-se em tramitação na 

Câmara dos Deputados, para realização de exames toxicológicos 

anuais em todos os funcionários públicos e agentes políticos do país. 

Reforçou o convite do V. Gustavo para a reunião relativa ao novo Plano 

Diretor. Finalizou dizendo que é necessário a todos os agentes políticos 

saírem de suas zonas de conforto e buscarem o bem estar da 

coletividade, pois não se pode mais admitir política que beneficie 
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apenas meia dúzia de pessoas, e quem não se adequar a este novo 

andamento com certeza não obterá êxito nas próximas eleições. 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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