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         Ata nº 06/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte cinco 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 - 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, 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 05/2019 a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir o 

Senhor Secretário procedeu a leitura do Expediente: PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 19/2019, autoria do V. José 

Elton de Moraes-PT, solicita ao poder Executivo através da Secretaria 

competente, providencie com urgência, patrolamento da estrada 

vicinal que passa pela propriedade do Sr. Gentil Riggo, até a 

propriedade do Sr. Claudio Sebem, comunidade de Santa Terezinha. 

Pedido de Providência nº 20/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-

MDB, solicita ao Poder Executivo através da Secretaria competente, 

providencie com urgência, colocação de uma boca-de-lobo e um 

poste de iluminação pública na Rua José Bonifácio, próximo ao n° 494, 

residência do Sr. Neuri da Silva, Bairro Expedicionário. Pedido de 

Providência nº 21/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita 

ao Poder Executivo através da Secretaria competente, providencie 

com urgência, a instalação de uma lixeira na rua Serafim dos Santos 

Vaz, nas proximidades do n° 313, Bairro Fontes, bem como a 

determinação da coleta de lixo naquele local. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDAS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei complementar n° 26/2019, 

Institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 

Soledade TRIBUNA POPULAR: nos termos do art. 91 do RI, foi dada a 

palavra ao Senhor João César Rubin Fernandes, o qual teve seu 

Requerimento para uso de Tribuna Popular aprovado por unanimidade 

para falar a respeito da importância dos projetos esportivos, sociais e 

culturais e recreativos a serem desenvolvidos no município nos próximos 

anos. PAUTA DA ORDEM DO DIA: 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 
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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 – vereador Edson 

pediu vista o que foi rejeitado por maioria de 07 votos. 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. Moção 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. GRANDE EXPEDIENTE:  V. EDSON IVO STECKER 

– PSDB:   Solicitou à Secretaria Municipal de Obras que providencie com 

a máxima urgência a construção de um bueiro no acesso do asfalto à 

serraria do Sr. Roque Sartori, na comunidade do Espraiado, a fim de 

possibilitar a entrada de veículos de pequeno porte, e também reparos 

na estrada que liga a mesma comunidade à Macieira, até a 

propriedade do Sr. Kiko de Bona, pois esta não apresenta nenhuma 

condição ao escoamento da produção. Manifestou indignação ante a 

rejeição do seu pedido de vistas ao Projeto de Lei Nº 22/2019, disse que 

jamais foi ou será contrário a incentivos para geração de empregos, 

contudo, foi constatado pela em visita realizada ao Shopping das 

Pedras que há apenas três empresas em funcionamento, e não sete, 

como consta no referido projeto de lei, e tal divergência precisa ser 

explicada pelo Poder Executivo, pois não se pode incentivar o 

inexistente enquanto os verdadeiros geradores de empregos continuam 

esperando na fila, tornou a afirmar que não será contrário à concessão 

dos incentivos, porém o seu direito de esclarecer os fatos foi negado 

com a rejeição do pedido de vistas ao à matéria supra citada. Falou 

sobre o papel dos vereadores junto à sociedade, que a seu ver deve ser 

é o de trabalhar conjuntamente com a administração averiguando de 

fatos e necessidades para poder legislar de forma justa, e não fazer de 

conta e aparecendo apenas no horário das sessões e ao final do mês 

para receber o salário, disse respeitar os votos contrários ao pedido de 
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vistas citado anteriormente, mas indigna-se por ter tido negado o seu 

direito de trabalhar corretamente e averiguar onde estão as outras 

quatro empresas que serão beneficiadas com aluguel no valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais, pois o prazo legal para 

tramitação das proposições é de 45 (quarenta e cinco) dias, portanto, 

havia tempo hábil.  V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:    Manifestou 

apoio ao projeto Nocauteando as Drogas, desenvolvido pelo Sr. João 

Cesar Rubin Fernandes (João da Leda), disse que um projeto social de 

combate às drogas deve ser sim muito incentivado, e solicitou ao 

mesmo que encaminhe cópias do referido projeto aos edis a fim de ser 

levado a Brasília em busca de recursos para a realização do mesmo.  

Falou sobre a festa de abertura da safra, que aconteceu na 

propriedade do Sr. Perin, na comunidade de Santa Terezinha, 

parabenizou aos organizadores e disse ter recebido várias 

reivindicações dos produtores com relação às estradas do interior, 

especialmente para o escoamento da colheita, o que reforça a ideia 

da terceirização de manutenção das vias, defendida por alguns edis 

nesta casa legislativa já há bastante tempo, pois não há mais como 

deixar a situação da forma que está e os agricultores cada vez mais 

vêm pagando o preço pela falta de atitude do poder público, portanto, 

é necessário buscar uma solução urgentemente. Falou também sobre 

a falta de água encanada existente em várias comunidades do interior, 

o que é inadmissível nos dias atuais, solicitou à administração municipal 

que tome providências urgentes com relação a isso e questionou o 

motivo de se investir tão pouco na agricultura quando os próprios 

gestores afirmam que setenta por cento da arrecadação municipal 

vem dali. Solicitou ao Executivo Municipal que tome providências com 

relação ao telhado do pavilhão comunitário do Bairro Ipiranga.  V. 

GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Falou sobre a situação da jovem Paula 

Portella, que enfrenta graves problemas de saúde e necessita realizar 

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

dos medicamentos, solicitou apoio de todos que possam colaborar com 

a mesma adquirindo números da rifa e prestando o todo o apoio 

possível. Falou sobre a festa de abertura da colheita deste ano, que 

aconteceu na comunidade Santa Terezinha, parabenizou a todas as 

entidades e pessoas que estiveram envolvidas na realização do evento. 

Solicitou apoio dos demais edis na aprovação da Moção de Apelo de 

sua autoria contra o desligamento dos controladores de velocidade 

localizados na rodovia BR 386, no Bairro Botucaraí, explicando que os 

controladores são extremamente importantes para a segurança das 

pessoas que necessitam fazer a travessia da via, especialmente idosos 
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e crianças, e onde infelizmente não há o mínimo respeito aos limites de 

velocidade. Solicitou ao Poder Executivo que providencie construção 

de bocas-de-lobo, melhorias na iluminação pública e conserto de 

buracos, na Rua José Bonifácio, Bairro Expedicionário, e colocação de 

lixeira comunitária na Rua Serafim dos Santos Vaz, no Bairro Fontes, e 

também a determinação de coleta de lixo naquele local, pois as 

pessoas estão o lixo na sanga, contaminando a água.  Tornou a falar 

sobre as péssimas condições de trafegabilidade da Rua Laydes Borges, 

no Bairro Botucaraí. Manifestou grande preocupação acerca da 

construção abandonada existente anexa ao Hospital de Caridade Frei 

Clemente, e disse que o ideal seria que a Prefeitura Municipal adquirisse 

o imóvel a fim de concluir as obras e reverter em espaço para 

atendimento à comunidade.    V. IDA DOLORES WALENDORFF – 

PROGRESSISTAS:    Parabenizou a todas as entidades e pessoas que 

estiveram envolvidas na organização da festa de abertura da colheita 

de 2019, que aconteceu na comunidade Santa Terezinha.  Falou sobre 

a reunião de que participou juntamente com a diretoria do CEPERS 

Sindicato, quando foi elaborada documentação acerca da situação 

das escolas estaduais da região, onde há o risco de fechamento de 

várias turmas por falta de alunos, e lamentou a exigência do estado de 

que haja um grande número de alunos para a continuidade do 

funcionamento das instituições e disse que certamente o caminho para 

a melhoria da situação financeira do estado não será o sacrifício de 

escolas, prejudicando alunos e professores.  Manifestou-se favorável às 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, especialmente o 

Projeto de Lei Nº 022/2019, disse que está muito claro tratar-se de aluguel 

do pavilhão onde funciona o Shopping das Pedras, estando lá quantas 

empresas estiverem, e que não teve a menor intenção de prejudicar o 

trabalho de ninguém ao rejeitar o pedido de vistas da referida matéria, 

que respeita a todos como gosta de ser respeitada, mas tem o direito 

de manifestar-se da forma que considera mais correta.   V. ILÂNIO 

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

FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Parabenizou a todos que estiveram 

envolvidos na organização da festa de abertura da colheita, realizada 

na comunidade Santa Terezinha, desejou aos agricultores uma boa 

safra e disse que a Secretaria Municipal de Obras está se empenhando 

ao máximo para oferecer melhores condições ao escoamento da 

produção. Deu boas vindas ao Sr. João Cesar Rubin, manifestou apoio 

ao projeto Nocauteando as Drogas, de sua autoria, e solicitou ao 

mesmo que providencie cópias para serem levadas a Brasília pelos edis 

a fim de angariar recursos junto ao governo federal. Falou sobre as 
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matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-se 

favorável às mesmas.   V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:    Disse que 

os incentivos concedidos pelo poder público às empresas serve para 

dar-lhes suporte e fortalecimento a fim de manterem-se ativas gerando 

empregos e renda para a municipalidade, e questionou se um  

município só tem o compromisso de manter aluguel pago, como o 

incentivo de que trata o Projeto de Lei Nº 022/2019, concedido à 

Associação Gaúcha de Gemas, Artefatos e Joias, disse que os recursos 

são públicos e apenas geridos pelo prefeito, e ainda, se a referida 

associação não tem o compromisso de resgatar empresas para 

preencher os espaços ociosos dentro do pavilhão que comporta sete 

empreendimentos e onde atualmente funcionam apenas três, disse que 

o dinheiro público precisa sim ser fiscalizado independente da quantia, 

disse ainda que sempre será favorável à concessão de incentivos a 

qualquer empreendimento desde que este traga retornos à 

municipalidade, caso contrário não há como sobreviver apenas tirando 

recursos do cofre público e não repondo de forma nenhuma, e apelou 

às empresas beneficiadas com incentivos públicos para que façam a 

sua parte trabalhando em parceria com a administração.  Manifestou 

total apoio ao projeto Nocauteando as Drogas, do Sr. João Cesar Rubin, 

disse esperar que este alcance todo o sucesso, pois as drogas 

representam um problema muito sério que precisa ser combatido, e 

lembrou que não apenas crianças mas muitos adultos têm suas vidas e 

famílias devastadas pela drogadição.  Finalizou apelando às pessoas 

que estão depositando entulhos e ateando fogo aos resíduos no antigo 

desvio do pedágio para que tomem consciência do crime ambiental 

que estão cometendo.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Parabenizou 

a todos que estiveram envolvidos na organização da belíssima festa de 

abertura da colheita, realizada na comunidade de Santa Terezinha, e 

solicitou ao Executivo Municipal que determine com a maior urgência a 

realização de melhorias nas estradas daquela comunidade. 

Parabenizou também ao Sr. José Alberi das Almas, morador da 

comunidade do Rincão do Araçá, pela passagem do seu aniversário. 

Solicitou a colocação de tubos e construção de bueiro no acesso da 

rodovia BR 386 à estrada da comunidade do Espraiado. Falou sobre a 

reforma da previdência, que mais uma vez irá mexer com os pequenos 

assalariados, o que não considera correto, pois para funcionar tal 

reforma deveria iniciar pelo próprio congresso nacional e vir descendo, 

pois os humildes já vêm sendo bastante sacrificados, lembrou que a 

promessa do atual gestor era a de não mexer com a previdência social 

e disse que fará Moção de Apelo contra a presente medida em nome 
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da Bancada do PT para levar a Brasília.  Manifestou apoio ao projeto do 

Sr. João Cesar Rubin e colocou-se à disposição do mesmo para ajudar 

no que for possível. Falou sobre a viagem dos edis a Brasília, que 

acontecerá em breve, e disse esperar que esta seja frutífera, pois há 

grande carência de recursos em nosso município.  V. JUNIOR KOCH 

BERTE – PROGRESSISTAS:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.  V. LUIZ CARLOS 

VIZZOTO – PSDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. MIGUEL ADONES DE 

CAMPOS – MDB:    AUSENTE.  V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

Manifestou votos de sucesso ao projeto Nocauteando as Drogas, do Sr. 

João Cesar Rubin. Parabenizou a todos que estiveram envolvidos na 

organização da belíssima festa de abertura da colheita, realizada na 

comunidade de Santa Terezinha. Com relação às estradas do interior, 

disse que a Secretaria Municipal de Obras agora está contando com 

quatro patrolas e trabalhando incansavelmente na recuperação das 

mesmas, a fim de melhorar as condições ao escoamento da safra. 

Reforçou as palavras do V. Jorgenei com relação aos entulhos, disse 

estar cansado de pedir às pessoas que não depositem novos montes de 

resíduos nas ruas logo após a retirada, e citou o caso da Rua Júlio 

Cardoso, logo abaixo da esquina formada com a Rua Coronel 

Falkemback, onde foi depositado um novo monte no dia seguinte à 

coleta, assim como em outros pontos da cidade, e que agora terão de 

esperar no mínimo por três meses até que o trabalho possa ser feito no 

restante da cidade para poder retornar a tais locais. Com relação ao 

pedido de vistas do V. Edson ao Projeto de Lei Nº 022/2019, disse ter sido 

contrário por acreditar que o incentivo deve ser concedido logo, e que 

se há espaços ociosos dentro do pavilhão de que trata a referida 

matéria, então há de se buscar novas empresas para instalarem-se ali, 

pois a geração de empregos deve sim ser apoiada.  SERGIO RODRIGUES 

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

NÃO UTILIZADO. ORDEM DO DIA:  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– FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto 

de Lei n° 20/2019: 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 
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manutenção do Shopping Sul Joias de Soledade – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 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 - COLOCADO 

EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Moção 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 COLOCADO 

EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  IDA DOLORES WALENDORF – PROGRESSISTAS:  Disse que houve 

divergência de informações acerca do Projeto de Lei Nº 022/2019, pois 

há realmente novas empresas instalando-se no pavilhão. Disse que não 

tem a menor intenção de desmerecer o trabalho de ninguém. V. 

EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:  Apoiou as palavras da V. Ida e disse 

não estar no exercício da vereança para agradar nenhum outro edil, 

mas sim para trabalhar pela população, e acredita que isso valha para 

todos.  NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.    COMUNICAÇÕES DE 

BANCADAS:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:  Disse que depois das 

proposições terem sido aprovadas e convertidas em lei não há mais o 

que se fazer a não ser via ministério público, por isso todas as dúvidas 

devem ser sanadas dentro do prazo hábil de tramitação das mesmas, 

lembrou que esta não é a primeira vez que um projeto é votado 

incompleto. Tornou a dizer que sempre será favorável à geração de 

empregos, e que se o tão sonhado parque industrial já estivesse ao 

menos em andamento haveria a possibilidade de todos os recursos 

gastos com aluguel virem a ser economizados um dia, pois da forma 

como as coisas estão sendo conduzidas estamos indo na contramão da 

nossa própria legislação. Disse ainda que o erro de planejamento da 

administração é incentivar as empresas com pagamento de aluguel 

enquanto espaços como o pavilhão da antiga Semeatto continuam 

ociosos apenas gerando prejuízos à municipalidade. Manifestou 

satisfação com o aumento do número de patrolas trabalhando nas 

estradas do interior, e disse acreditar que desta forma seja possível fazer-

se ao menos um tapa buraco até o início da safra. V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:  Agradeceu o apoio de todos os edis na moção de 

apelo contra o desligamento dos controladores de velocidade na 

rodovia BR 386, no Bairro Botucaraí. Retificou a sua fala do espaço do 
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Grande Expediente, dizendo que a municipalidade poderia adquirir a 

fração de terreno onde localiza-se a construção anexa ao Hospital Frei 

Clemente, a fim de poder concluir a obra e dar-lhe destinação útil, com 

a instalação da Secretaria Municipal de Saúde por exemplo. Lamentou 

a crise enfrentada pelo hospital mais uma vez, com atrasos nos repasses 

das outras esferas de governo.  Disse ao V. José Elton que também lutou 

muito angariando recursos para esta municipalidade, e anunciou que o 

processo licitatório para aquisição dos equipamentos a serem utilizados 

no projeto Castra Fácil encontra-se em andamento.  V. JUNIOR BERTE – 

PROGRESSISTA:  Parabenizou aos representantes das empresas 

contempladas com os incentivos de que trata o Projeto de Lei Nº 

022/2019, disse que apesar de o número de empresas em 

funcionamento dentro do Shopping das Pedras vir diminuindo a cada 

ano é necessário acreditar naquelas que continuam lá, pois o sustento 

de várias famílias depende dos empregos gerados lá. Apoiou as 

palavras do V. Edson que todos os edis têm interesse em apoiar a 

geração de empregos e o progresso da municipalidade mas discordou 

do V. João Francisco, lembrando que o projeto de concessão de 

incentivos concedido à sua empresa, há vários anos, foi aprovado por 

maioria com voto de minerva do então presidente Sergio Rodrigues. 

Lembrou também de empresas como a Semeatto e a Bruvi, que 

levaram grande monta em recursos investidos, nada retornaram e 

deixaram apenas prejuízos para trás.   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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