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         Ata nº 05/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia dezoito 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 04/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do Expediente: PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Pedido de Informação 

n° 03/2019, autoria do V. Junior Koch Berté- Bancada Progressista, 

solicita as seguintes informações acerca do Loteamento Zanette, 

localizado no Bairro Botucaraí: a) Qual à situação do referido 

loteamento junto aos Órgãos ambientais? b) Se há previsão de 

disponibilização de serviços básicos, como redes de saneamento e 

pavimentação de ruas para aquele local. INDICAÇÕES: Indicação n° 

01/2019, autoria do V. Sérgio Rodrigues da Silva-MDB, solicita ao Poder 

Executivo que notifique os proprietários dos terrenos que receberam 

isenção de IPTU a fim de serem usados como estacionamento público 

para que construam os passeios dos mesmos. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: 

Pedido de Providência n° 15/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-

PT, solicita ao poder Executivo através da Secretaria competente, 

providencie com urgência, melhorias para o calçamento da Rua 

Laydes Borges, em frente ao Centro Social Urbano, Bairro Botucaraí. 

Pedido de Providência n° 16/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker, 

solicita ao poder Executivo através da Secretaria competente realize a 

substituição das lâmpadas queimadas na Rua Lauro Albuquerque, em 

especial nas proximidades da residência de nº 384. Pedido de 

Providência n° 17/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, solicita a 

construção de rede de água na localidade de Rincão do Araçá. Pedido 

de Providência n° 18/2019, autoria do V. Junior Koch Berté-Bancada 

progressista, solicita ao Poder Executivo através da Secretaria 

competente que realize o corte da grama existente na esquina da Av. 

Farrapos com a Rua Vinte de Setembro, proximidade da Escola 

polivalente. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO: Oficio n° 
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46/2019, Retificação do Projeto de Lei n° 19/2019, de autoria do Poder 

executivo Municipal, Motivo pelo qual solicitamos a sua substituição, 

com a devida correção do erro formal constatado. Projeto de Lei n° 

21/2019, autoriza o Município de soledade a realizar Termo de Fomento 

com o Centro de Estudantes Universitários de Soledade- CEUS, com o 

objetivo de repassar recursos financeiros no valor de R$ 341.100,00 

(trezentos e quarenta e um mil e cem reais), para o ano de 2019, bem 

como firmar convênio com Estado Do Rio Grande do Sul, a fim de dar 

cumprimento à Lei Estadual de n° 14.307/2013. Projeto de lei nº 22/2019, 

autoriza o Município de soledade a realizar Termo de Fomento com a 

Associação gaúcha de gemas e Artefatos e Joias, visando ao 

desenvolvimento da indústria e comércio das Microempresas do ramo 

de Joias e pedras Preciosas no Município de Soledade, especial para 

auxiliar na locação para manutenção do Shopping Sul Joias de 

Soledade. Projeto de lei n° 23/2019, Altera o art. 4°, quadro VI, da Lei 

Municipal de n° 4.017/2019, que autoriza o Poder Executivo 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. Oficio nº 44/2019, Resposta 

ao Pedido de Informação de n° 20/2018. PAUTA DA ORDEM DO DIA: 

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 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). 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, SOLICITADA 

A RETIRADA DE PAUTA PELO AUTOR. 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 de Apelo nº 04/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera-MDB, para ser enviada ao Coordenador da Bancada 
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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 – SOLICITADA A RETIRADA DE PAUTA PELO 

AUTOR.  GRANDE EXPEDIENTE:  GRANDE EXPEDIENTE:  V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:   Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras, Sr. José 

Carlos Hilário, pela visita a esta casa legislativa e pelos esclarecimentos 

acerca das rotinas de trabalho daquela secretaria, sobretudo junto às 

comunidades rurais e estradas do interior, cujas condições de 

trafegabilidade são preocupantes, lembrou que cerca de metade do 

PIB municipal vem do setor primário e lamentou a escassez de recursos 

para oferecer melhores serviços aos empresários rurais, sobretudo a 

falta, tanto de maquinários para atender às demandas de manutenção 

das vias quanto de empresas interessadas na terceirização, e pediu ao 

Sr. Secretário que providencie junto à administração municipal os 

devidos projetos que possam ser levados a Brasília a fim de pleitear-se 

emendas parlamentares destinando verbas para aquisição dos 

equipamentos necessários, pois o período da safra avizinha-se e as 

providências urgem.  Falou sobre a possibilidade de fechamento da 25ª 

Coordenadoria Regional de Educação, dizendo já ter solicitado 

intercedência junto aos seus deputados a fim de manter aquele órgão 

funcionando aqui, dada a sua importância para esta região.  V. 

EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:    Falou sobre a situação de uma 

jovem soledadense que vem enfrentando sérios problemas de saúde e 

precisará recorrer ao judiciário para conseguir liberar os medicamentos 

necessários ao seu tratamento. Lamentou a falta de interesse de 

empresas especializadas para a terceirização dos trabalhos de 

manutenção das estradas do interior, disse que agora mais do que 

nunca é necessária a união dos edis no sentido de buscarem ajuda 

junto aos seus deputados, pleiteando emendas parlamentares 

destinando recursos para aquisição de novos maquinários e 

equipamentos, pois os produtores rurais não têm como ficar 

desassistidos, e muitos dos parlamentares eleitos estiveram aqui 

buscando votos no período eleitoral, portanto, é chegada a hora de 

fazerem a sua parte por este município. Falou também sobre a 

edificação anexa ao Hospital de Caridade Frei Clemente, que 

encontra-se inacabada e em situação de total abandono há muitos 

anos, construção aquela que precisa ser concluída a fim de oferecer 

alguma utilidade à instituição, e sugeriu também uma ação dos edis 

junto aos políticos componentes da Bancada Gaúcha buscando 

recursos para tal fim. Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras, Sr. 
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José Carlos Hilário, pelo seu empenho à frente daquele setor, apesar de 

todas as dificuldades que hora apresentam-se.  V. GUSTAVO BALDISSERA 

– MDB:    Falou sobre novos recursos que serão liberados em breve a esta 

municipalidade para serem aplicados na pavimentação de vias 

urbanas, o que é muito positivo, especialmente para aquelas ruas 

localizadas nas periferias, que oferecem condições precárias de acesso 

e há muito esperam pelo calçamento.  Solicitou ao Poder Executivo 

Municipal que providencie junto ao setor competente a reposição de 

calçamento da Rua Laydes Borges, no Bairro Botucaraí, e colocação de 

um bueiro e melhorias na rede de iluminação pública da Rua José 

Bonifácio, no Bairro Expedicionário. Parabenizou à comunidade do 

Rincão do Araçá pela belíssima festa realizada no último final de 

semana, e também à empresa aos proprietários da MB Pedras, 

recentemente inaugurada em nossa cidade, manifestando-lhes votos 

de sucesso. Sugeriu que sejam projetadas ciclovias junto às principais 

avenidas de nossa cidade.    V. IDA DOLORES WALENDORFF – 

PROGRESSISTAS:    Agradeceu ao Sr. José Carlos Hilário, Secretário 

Municipal de Obras, pela visita a esta casa legislativa e pelos 

esclarecimentos prestados acerca das rotinas de trabalho daquele 

setor, especialmente com relação às estradas do interior, disse entender 

as inúmeras dificuldades que vêm sendo enfrentadas e que acredita na 

melhora da situação, assim como na capacidade do secretário, que 

muito vem empenhando-se.  Parabenizou à comissão organizadora do 

XII Rodeio Internacional de Soledade pelo sucesso daquele grandioso 

evento. Parabenizou também a todos os professores e trabalhadores da 

área de educação pelo início do ano letivo que dar-se-á nesta semana, 

e manifestou a todos votos de bom retorno, e lamentou a discussão 

gerada em torno do funcionalismo público de modo geral, dando 

conta de que os servidores são os grandes culpados pela falência e 

endividamento públicos são os servidores, disse que nenhum 

trabalhador de carreira tem culpa por estudar e procurar melhor 

qualificar-se a fim de oferecer um bom desempenho, especialmente 

nas áreas de educação, saúde e segurança, e  acredita que deveriam 

sim ser revistos os cargos de confiança e assessorias de gabinetes 

políticos, pois tais salários também certeza também oneram 

significativamente as folhas de pagamento do setor público, além do 

que, é fácil culpar os servidores esquecendo-se de questionar se cada 

um estaria onde está sem ter passado por uma escola. .   V. ILÂNIO 

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

FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Falou sobre o XII Rodeio Internacional 

de Soledade, agradecendo a todas as pessoas que fizeram-se 
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presentes, prestigiando e garantindo mais uma vez enorme sucesso 

àquele evento tradicionalista, disse que as estruturas do parque 

estiveram satisfatórias, confirmando ser aquele espaço um dos melhores 

da categoria no estado, e parabenizou à equipe de coordenação e a 

todos aqueles que contribuíram para a realização do rodeio. 

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

pela visita à Sala de Comissões desta casa legislativa e pela explanação 

realizada acerca do andamento do trabalho daquele setor, disse que 

apesar das muitas dificuldades é necessário empenhar-se ao máximo a 

fim de oferecer as melhores condições possíveis ao escoamento da 

safra, que ao que tudo indica será uma das maiores dos últimos tempos, 

e sugeriu que cada edil apele aos seus deputados a fim de obter 

emendas parlamentares destinando recursos para aquisição dos 

maquinários e equipamentos necessários. Manifestou-se favorável às 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária.   

V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:    Parabenizou à comunidade do 

Rincão do Araçá pela belíssima festa realizada no último final de 

semana, e à administração municipal pelas excelentes condições da 

estrada e do pavilhão onde deu-se a festividade.  Falou sobre a reunião 

de que participou na semana passada, quando foram discutidos 

assuntos atinentes a mobilidade urbana, e sugeriu a priorização do 

pedestre e do transporte coletivo na rede de vias públicas, assim como 

sistemas ciclo viário e de transporte de cargas economicamente 

sustentáveis.  Solicitou ao Poder Executivo Municipal que providencie 

junto ao setor competente, com a máxima urgência a colocação de 

uma lixeira na Av. Maurício Cardoso, entre as ruas Coronel Ferreira e 

Santos Filho, pois ali existe apenas um recipiente para atender a muitos 

moradores, o que gera muitos transtornos. Manifestou preocupação 

com a Secretaria Municipal de Obras, e sugeriu a elaboração de um 

documento a ser assinado por todos os edis, solicitando aos deputados 

componentes da bancada gaúcha no governo federal a liberação de 

recursos para aquisição dos maquinários e equipamentos necessários 

ao bom andamento dos trabalhos naquele setor. Anunciou às 

comunidades do Mato Alto que em breve terão início as obras de 

recuperação do Rio Porongos, Posse Generoso, que logo as patrolas 

estarão trabalhando naquelas estradas.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – 

PT:   Parabenizou à comissão organizadora e a todas as pessoas que 

colaboraram com a realização do XII Rodeio Internacional de 

Soledade, evento este que obtém sucesso maior a cada edição, 

abrilhantando cada vez mais o tradicionalismo gaúcho deste município. 

Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta 
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sessão ordinária, manifestando-se favorável às mesmas, dada a sua 

relevância para o desenvolvimento municipal. Com relação às estradas 

do interior, agradeceu o empenho do Secretário Municipal de Obras, Sr. 

José Carlos Hilário, pelo empenho e disse que a situação requer união e 

ações urgentes do todo o poder público no sentido de angariar recursos 

para aquisição dos maquinários e equipamentos necessários. 

Parabenizou à comunidade do Rincão do Araçá pela belíssima festa 

realizada no último final de semana, e solicitou ao Poder Executivo que 

providencie com a máxima urgência a instalação de mil metros de 

redes de distribuição de água, a fim de beneficiar algumas famílias que 

ainda não contam com tal comodidade.  Com relação à mobilidade 

urbana, disse já ter apresentado projeto para implantação de ciclovias 

há alguns anos nesta casa legislativa, e que agora certamente o mesmo 

será concretizado. Lembrou que nesta data completam-se dois anos do 

falecimento do Sr. Juarez Knopf, ex-vereador deste poder legislativo, 

pessoa com quem aprendeu muito.  V. JUNIOR KOCH BERTE – 

PROGRESSISTAS:   Falou sobre as matérias constantes da Pauta de 

Ordem do Dia desta sessão ordinária, manifestando-se favorável às 

mesmas, especialmente ao Projeto de Lei Nº 019/2019, que visa a 

concessão de auxílio às pequenas empresas do setor pedrista através 

de termo de fomento com a APPESOL, o que considera bastante justo, 

considerando o significativo número de empregos gerados pelas 

referidas empresas. Solicitou ao Poder Executivo que providencie junto 

ao setor competente, com a máxima urgência, o corte de gramas do 

canteiro central da Av. Farrapos, em frente à escola Polivalente, no 

Bairro Missões. Solicitou também ao Poder Executivo informações 

acerca da situação do Loteamento Zanette, localizado em área nobre 

do município e que há vários anos encontra-se em situação de 

abandono por falta de infraestrutura e saneamento. Lamentou as 

condições em que se encontram as estradas do interior e o não interesse 

na terceirização da manutenção das vias por parte das empresas,  

manifestou pouca esperança na obtenção de recursos do governo 

federal através de emendas parlamentares, e lembrou que no ano 

passado, apesar da união de todos os edis a de vários deputados da 

bancada gaúcha, apenas um trator foi destinado a este município, 

portanto considera necessário cobrar uma atitude mais significativa do 

representante de Soledade e da região, Dep. Giovani Cherini. Finalizou 

falando sobre a situação lamentável em que encontra-se a praça 

esportiva do Centro Social Urbano, com aspecto de ruína e com 

pessoas morando dentro dos espaços destinados à copa e às cabines 

de imprensa, sem que haja nenhuma ação da administração municipal.  
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V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Manifestou satisfação com o Projeto 

de Lei N] 019/2019, que visa a concessão de incentivos às pequenas 

empresas do setor pedrista através de termo de fomento com a 

APPESOL.  Falou sobre visitas realizadas a pessoas da comunidade, e 

lamentou a precariedade dos serviços prestados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, onde faltam medicamentos, há excessiva demora 

na marcação de consultas e procedimentos de média e alta 

complexidade, e citou o caso da jovem Paula, que necessita realizar 

exames dispendiosos a fim de pleitear junto ao poder público o custeio 

dos medicamentos de que necessita, disse estar decepcionado com a 

situação política do país de modo geral e citou notícias veiculadas pela 

mídia recentemente, dando conta mais escândalos, envolvendo desta 

vez os entes recém eleitos, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Tornou 

a solicitar ao Executivo Municipal providências com relação ao pavilhão 

comunitários e melhorias para as ruas não pavimentadas da 

comunidade São Bom Jesus. No Bairro Botucaraí. Solicitou também que 

seja dada atenção especial às estradas do interior de modo geral a fim 

de oferecer-se condições mais adequadas ao escoamento da safra 

que se aproxima. Agradeceu à comunidade Santa Clara do Rincão do 

Araçá, pela acolhida durante a festa realizada no último final de 

semana. Apoiou as palavras do V. Junior Berte com relação à busca de 

emendas concedendo recursos para aquisição de maquinários.  V. 

MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    Manifestou votos de bom trabalho 

à prefeita em exercício, Marilda Borges Corbelini.  Agradeceu ao Sr. José 

Carlos Hilário, Secretário Municipal de Obras, pela visita realizada a esta 

casa legislativa e pela explanação acerca das demandas daquele 

setor, sobretudo junto às estrada do interior, e parabenizou-o pelo 

trabalho que vem realizando apesar de todas as dificuldades 

enfrentadas. Anunciou aos moradores do Bairro Ipiranga que já foi 

concluído o trabalho de recolhimento de entulhos e solicitou aos 

mesmos que colaborem no sentido de preservar a limpeza das vias 

públicas não colocando novos montes de entulhos nos próximos dias, 

falou sobre um projeto que vem sendo desenvolvido conjuntamente 

com a administração municipal visando o plantio de árvores e flores nos 

locais anteriormente feitos de lixões naquele bairro. Manifestou-se 

favorável às matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta 

sessão ordinária, especialmente o projeto de auxílio à APPESOL.  V. 

PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Parabenizou à comunidade de 

Santa Terezinha pela belíssima festa de abertura do Campeonato 

Municipal de Bocha do Interior, e disse que em breve serão realizadas 

as obras de recuperação do Rio Porongos.  Com relação às estradas do 
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interior, disse que para este ano é tarde para ir a Brasília em busca de 

recursos e maquinários, porém, deve-se lutar pela obtenção dos 

mesmos para os próximos exercícios, que o ideal seria a locação de 

uma ou duas patrolas para atender às demandas atuais até a safra e 

solicitou a colaboração dos funcionários no sentido de não medirem 

esforços e disponibilizarem-se à realização de trabalho extraordinário, a 

fim de realizar todas as melhorias urgentes nas vias.  SERGIO RODRIGUES 

DA SILVA – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   ESPAÇO REGIMENTAL:    

NÃO UTILIZADO. ORDEM DO DIA:  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 

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 - 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

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) - COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI 

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

UNANIMIDADE. 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- COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  NINGUÉM FEZ USO DA 

PALAVRA.    COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  NINGUÉM FEZ USO DA 

PALAVRA.  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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