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         Ata nº 07/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia seis de março 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, 

Miguel Adones de Campos 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 06/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do Expediente: Projeto de Lei nº 02/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera-MDB, Institui no Poder Legislativo Municipal, a distinção 

VEREADOR (A) EMÉRITO (A) e a Galeria do (a) Vereador (A) EMÉRITO (A). 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Pedido de Informação n° 04/2019, autoria do 

V. Jorgenei Sergio de Souza-MDB, Solicita as seguintes informações com 

relação à unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 

SAMU atuante neste município: Quantos funcionários trabalham 

atualmente naquele órgão? Relação nominal detalhada, com 

respectivos valores de salários, carga horária e demonstrativo de horas 

extras dos últimos seis (06) meses? Qual é o total gasto com alimentação 

dos funcionários, combustível e manutenção dos veículos nos últimos 

seis (06) meses? Demonstrativos de salários base de cada funcionário e 

valor final percebido nos últimos seis (06) meses? Se algum funcionário 

desempenha outro trabalho paralelo com a SAMU? Se algum 

funcionário desempenha outra função junto à Prefeitura Municipal, se 

sim, informar o setor, carga horária e dias em que desempenha cada 

função? Como é repassado a alimentação e qual o custo total mensal 

por funcionário? Se existe ponto eletrônico, se não, explicar o motivo? 

Se em alguma ocasião há ou houve falta de alimentação para os 

funcionários? Se o veículo de atendimento (ambulância) é rastreado, se 

sim, informar a média mensal de quilometragem e número de 

atendimentos realizados mensalmente nos últimos seis (06) meses? 

MOÇÕES: Moção de Parabéns nº 05/2019, autoria do V. Eduardo Tatim, 

Bancada Progressista, para ser enviada as novas Diretorias do Rotary 

Club Internacional e Rotary Club Novos Tempos de Soledade, em 

comemoração aos 114 anos da Fundação daquele clube de serviços. 
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Voto de Pesar, O Poder Legislativo de Soledade vem através deste 

manifestar sentimentos de pêsames e solidariedade aos familiares da 

Senhora Solete Von Helden de Camargo pelo seu falecimento. PEDIDOS 

DE PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 22/2019, autoria do V. José 

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

competente, providencie com urgência, os trâmites necessários para a 

realização de limpeza do terreno baldio localizado na esquina formada 

pelas ruas Odilon PEDROSO E Coronel Ferreira, em frente à Pizzaria do 

Tomate, Bairro expedicionário. Pedido de Providência n° 23/2019, 

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

através da Secretaria competente, providencie com urgência, o 

Patrolamento da estrada do acesso à comunidade de fazenda Tarumã, 

a partir da entrada do Posto RH Riss até a Propriedade do Sr. Leandro 

Rodrigues. Pedido de Providência n° 24/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera-MDB, solicita ao poder Executivo através da Secretaria 

competente, providencie com urgência, a construção de um abrigo na 

parada de ônibus localizada na esquina formada pelas Ruas Vacaria e 

dona Mocinha, Bairro Fontes. Pedido de Providência n° 25/2019, autoria 

do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao poder Executivo através da 

Secretaria competente, providencie com urgência, a colocação de um 

redutor de velocidade na Rua Lúcio Dias Hilário, próximo ao n° 226, na 

parte asfaltada, da comunidade São Bom Jesus, Bairro Botucaraí. 

Pedido de Providência n° 26/2019, autoria do V. Jorgenei Sergio de 

Souza-MDB, solicita ao poder Executivo através da Secretaria 

competente, providencie com urgência, revisão geral e reparos onde 

se fizer necessário na rede de canalização de água da comunidade de 

Generoso baixo. Pedido de Providência n° 27/2019, autoria do V.Edson 

Ivo Stecker- PSDB, solicita ao poder Executivo através da Secretaria 

competente realize a capina, limpeza e recolhimento de entulhos em 

todo a extensão do Bairro Expedicionário. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDO DE DIVERSOS: Requerimento Rotary: O Rotary Club de 

Soledade Novos Tempos, neste ato representado pela sua Presidente, 

Sra. Katia Dos Santos Justus, vem respeitosamente à presença de vossa 

Excelência para requerer o espaço da Tribuna Popular, conforme 

normas Regimentais, para falar acerca do clube e das atividades 

desenvolvidas junto à comunidade de Soledade. PAUTA DA ORDEM DO 

DIA: Moção de Parabéns nº 05/2019, autoria do V. Eduardo Tatim, 

Bancada Progressista e do Vereador Gustavo Baldissera para ser 

enviada as novas Diretorias do Rotary Club Internacional e Rotary Club 

Novos Tempos de Soledade, em comemoração aos 114 anos da 

Fundação daquele clube de serviços. GRANDE EXPEDIENTE: V. EDSON 
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IVO STECKER: NÃO FEZ USO DA PALAVRA V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS: Pediu atenção especial da Administração Pública com 

relação aos abrigos nas paradas, principalmente na Av. Farrapos, 

lembrando também que os abrigos em frente as escolas dever ser 

prioridades. Falou sobre os redutores de velocidade, especialmente 

atrás da rodoviária interestadual, visto ter presenciado várias vezes 

veículos em alta velocidade. Disse que após o patrolamento feito na 

estrada de Santa Terezinha é preciso agora passar o rolo para dar 

condições de trafegabilidade aquela via, visto as pedras soltas estarem 

dificultando muito o trânsito. Ressaltou que irá debater na próxima 

semana com o Poder Executivo o problema das carroças no município, 

lembrou que trouxe recursos para substituir as carroças de tração animal 

por carrinhos onde os catadores mesmo irão eles próprios puxar, visto a 

situação precária em que se encontram dos animais usados pelos 

carroceiros, finalizou que o projeto apresentado irá trazer mais 

dignidade a todos. V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Convidou a todos 

para participarem do jantar beneficente a pessoa da comunidade, que 

realizar-se-á no próximo dia 09/03 no Rancho Quatro Rodas, e 

agradeceu aos que colaboraram com doações para aquisição dos 

ingredientes para o mesmo. Solicitou ao Poder Executivo que 

providencie com a máxima urgência o patrolamento da estrada que 

dá acesso à comunidade de Fazenda Tarumã, a partir do posto RH Riss, 

a construção de abrigo em parada de ônibus localizada na esquina 

formada pelas ruas Vacaria e Dona Mocinha, no Bairro Fontes, e 

colocação de redutor de velocidade na Rua Lúcio Dias Hilário, no Bairro 

Botucaraí. Parabenizou ao Rotary Club Internacional e ao Rotary Club 

Novos Tempos, de Soledade, pela passagem do 114º aniversário de 

fundação daquela entidade tão importante na prestação de serviços 

humanitários. Agradeceu aos colegas que fizeram-se presentes na 

reunião da AVASB, realizada no Mormaço na última sexta-feira, onde foi 

debatida a questão da reforma da previdência. Tornou a falar sobre o 

grave problema dos maus tratos aos animais e do uso de cavalos para 

puxar carroças em nosso município, sugerindo a realização de 

audiência pública para tratar do assunto.    V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. ILÂNIO 

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

FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.  V. 

JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB: Justificou o Pedido de Informação 

que apresentou versando sobre o SAMU, pois relatou que há muitas 

indagações que a comunidade tem feito e é seu dever como 

fiscalizador trazer essas questões para serem respondidas, sendo elas: 
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Solicita as seguintes informações com relação à unidade do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU atuante neste município: 

Quantos funcionários trabalham atualmente naquele órgão? Relação 

nominal detalhada, com respectivos valores de salários, carga horária 

e demonstrativo de horas extras dos últimos seis (06) meses? Qual é o 

total gasto com alimentação dos funcionários, combustível e 

manutenção dos veículos nos últimos seis (06) meses? Demonstrativos de 

salários base de cada funcionário e valor final percebido nos últimos seis 

(06) meses? Se algum funcionário desempenha outro trabalho paralelo 

com a SAMU? Se algum funcionário desempenha outra função junto à 

Prefeitura Municipal, se sim, informar o setor, carga horária e dias em 

que desempenha cada função? Como é repassado a alimentação e 

qual o custo total mensal por funcionário? Se existe ponto eletrônico, se 

não, explicar o motivo? Se em alguma ocasião há ou houve falta de 

alimentação para os funcionários? Se o veículo de atendimento 

(ambulância) é rastreado, se sim, informar a média mensal de 

quilometragem e número de atendimentos realizados mensalmente nos 

últimos seis (06) meses? Frisou que é a comunidade que está exigindo 

esses esclarecimentos do órgão responsável pelo SAMU no município de 

Soledade. Sobre o plano de mobilidade urbana disse que as reuniões 

foram muito esclarecedoras, onde foi ressaltada a necessidade de 

planejamento de vias quanto as suas larguras para que possibilitem um 

tráfego seguro e fluente. V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    NÃO FEZ USO 

DA PALAVRA.  V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:   Falou sobre a 

sua ida a Brasília, na semana passada, onde esteve em audiência com 

parlamentares, levando pleitos da municipalidade em busca da 

proposição de emendas destinando verbas, especialmente para 

conclusão de obras públicas,  e aquisição de equipamentos e custeio 

para manutenção da atividade  do Hospital de Caridade Frei 

Clemente, e disse ter-se admirado com o número de prefeitos gaúchos 

que encontrou na capital federal em busca de auxílio, dando conta da 

precariedade da situação dos municípios do nosso estado de modo 

geral, disse ter voltado com boas expectativas, apesar de todas as 

dificuldades constatadas, realidade esta muitas vezes entristecedora, 

contudo, há esperança com relação à administração dos novos 

governantes.   V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Solicitou ao Poder 

Executivo que providencie com a máxima urgência reparos em uma 

boca-de-lobo na Rua Prudente de Moraes, nas proximidades do 

entroncamento com a Rua Coronel Ferreira, no Bairro Missões. 

Agradeceu à Secretaria Municipal de Agricultura pela atenção ao seu 

pedido de colocação de britas em escola na comunidade do 



5 

 

Espraiado, e solicitou reparos nas redes de distribuição de água de 

algumas famílias da mesma comunidade.  Manifestou grande 

indignação com relação aos privilégios concedidos aos deputados, 

tanto novos como reeleitos, como o auxílio moradia, que garante 

valores exorbitantes aos parlamentares enquanto o país de modo geral 

passa por extremas dificuldades em todos os setores, pois para os 

municípios e para o povo brasileiro não existe nenhum tipo de auxílio. 

Falou também sobre a reforma previdenciária, cujos maiores alvos são 

os pequenos trabalhadores e assalariados do país, enquanto os entes 

políticos de grande escalão nada sofrerão, o que considera um 

absurdo.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    Parabenizou ao 

Secretário Municipal de Obras, Sr. José Carlos Hilário, pelo excelente 

trabalho que vem prestando com sua equipe de trabalho junto às 

estradas do interior. Solicitou ao Poder Executivo que providencie com 

a máxima urgência junto ao setor competente a realização de 

melhorias nas redes de iluminação pública do Bairro Ipiranga. Falou 

sobre a viagem a Brasília, que realizou na semana passada em 

companhia da Vice Prefeita, Sra. Marilda Borges Corbellini, onde esteve 

confirmando com alguns parlamentares a proposição de emendas 

liberando verbas para este município e encaminhando novos pedidos 

para o próximo exercício, viagem esta que considerou bem proveitosa, 

sugeriu aos demais edis que participem também da Marcha dos 

Vereadores, no próximo mês, a fim de pleitear novos recursos em 

benefício da municipalidade, e citou vários espaços e obras públicas 

que encontram-se inativos e / ou inacabados por falta de recursos.  V. 

PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.  SERGIO 

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

REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO. ORDEM DO DIA:  Moção de Parabéns nº 

05/2019, autoria do V. Eduardo Tatim, Bancada Progressista e do 

Vereador Gustavo Baldissera para ser enviada as novas Diretorias do 

Rotary Club Internacional e Rotary Club Novos Tempos de Soledade, em 

comemoração aos 114 anos da Fundação daquele clube de serviços – 

COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.    

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDUARDO TATIJM – PROGRESSISTAS:   

Falou sobre projetos aos quais pretende dar andamento neste ano, e 

também sobre sua possível viagem a Brasília no próximo mês, onde 

pretende pleitear a liberação de recursos, especialmente para a 

criação da Farmácia Solidária neste município, o que virá beneficiar 

muito a população com o aproveitamento dos medicamentos  e ajudar 

na preservação do meio ambiente evitando o descarte indevido dos 
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mesmos, e também de uma creche para idosos, que em muito virá 

beneficiar àqueles familiares que necessitam trabalhar e não têm com 

quem deixar seus entes idosos e impossibilitados de permanecerem 

desacompanhados. E como nada mais houve, foram encerrados os 

trabalhos em nome de Deus, do que para constar foi lavrada a presente 

ata que é assinada. 

 

 

 

                          PRESIDENTE                          SECRETÁRIO 

 

 

Presentes: 


