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     Ata nº 08/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia onze 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 07/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do Expediente: não foram apresentadas proposições.  

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO DE DIVERSOS: Memorando SAMU 

solicitando espaço para falar com os vereadores na sala de Comissões 

e Uso da Tribuna a fim de responder questionamentos feitos pelo V. 

Jorgenei Sérgio de Souza. PAUTA DA ORDEM DO DIA: 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. GRANDE EXPEDIENTE:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   

Lamentou a situação financeira em que se encontra o Hospital de 

Caridade Frei Clemente, com atrasos gravíssimos no pagamento de 

salários dos funcionários, disse que tal problema está diretamente ligado 

à situação econômica do Estado, contudo, não se pode culpar os 

administradores atuais ou recentes, pois as dívidas vêm-se acumulando 

há muito tempo, lembrou que o Ministério da Saúde realiza 

pontualmente os repasses a todos os hospitais, entretanto, as instituições 

de média e baixa complexidades são pagas via estado, caindo os 

recursos no caixa único, onde há grande déficit, e este é o fator que 

dificulta os repasses, e finalizou dizendo acreditar que haja sim uma 

solução para as adversidades vivenciadas pelas casas de saúde e a 

saúde pública de modo geral, porém, tal solução só virá a médio e 

longo prazo.  Falou sobre as estradas do interior, solicitando 

encarecidamente o envolvimento de todos os colegas edis e 

administradores municipais na criação de um projeto de terceirização 
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da manutenção de tais vias, especialmente as estradas gerais, pois já 

estamos no período da safra e as condições ao escoamento de 

produção simplesmente não existem.  V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:    Falou sobre a situação do Hospital Frei Clemente, 

dizendo que não se pode mais admitir desculpas, que o governo do 

estado não pode deixar de repassar os recursos enviados pelo Ministério 

da Saúde, e que alguma providência precisa ser tomada com urgência 

a fim de mudar a dolorosa realidade que ora apresenta-se, com 

funcionários trabalhando sem salários, e convidou a todos os demais 

edis para participarem da reunião da Comissão Permanente de Saúde 

da Câmara Municipal de Vereadores, a fim de discutir formas de ajudar 

à instituição, assim como a buscarem junto aos seus representantes nas 

esferas maiores de governo, subsídios financeiros para amenizar a 

situação, pois a saúde pública encontra-se periclitante. Falou sobre a 

reforma da previdência, que mais uma vez atingirá as camadas menos 

favorecidas da classe trabalhadora, e questionou o motivo desta não 

começar as correções pelo alto escalão. Falou também das estradas 

do interior, enfatizando que a situação das mesmas está insustentável e 

a terceirização dos trabalhos de manutenção não pode mais ser 

adiada, pois há anos que os agricultores e produtores rurais vêm 

sofrendo com o descaso. Propôs Moção de apelo à Frente Parlamentar 

de Combate ao Abigeato, para implantação de uma delegacia 

especializada no assunto em nosso município ou região, evitando tantos 

prejuízos desta natureza no meio rural.  V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    

Disse estar extremamente preocupado com a situação do Hospital Frei 

Clemente, lembrou que, no exercício de 2017, foi solicitado em 

audiência pública junto ao Poder Judiciário a realização de uma 

auditoria nas contas daquela instituição, o que segundo informações 

não foi realizado em função dos custos elevados, disse que não adianta 

somente o município de Soledade manter em dia os repasses de 

recursos à casa de saúde se a mesma atende a toda a região. Falou 

sobre a construção anexa à casa de saúde, que encontra-se 

inacabada, lembrando que a obra pertence ao município de 

Soledade, contudo, está erigida sobre terreno de propriedade do 

hospital, e sugeriu que a municipalidade adquira a totalidade do imóvel 

a fim de concluir a sua construção e aproveitá-la para o funcionamento 

da Secretaria Municipal de Saúde e de vários outros segmentos da 

administração que atualmente dependem da locação de espaços 

para o seu funcionamento. O V. Edson aparteou informando que o 

referido terreno já foi doado à municipalidade pelo hospital ainda 

anteriormente ao início da construção. Parabenizou à comunidade do 
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Rincão dos Lautert pela belíssima festa realizada no último final de 

semana. Relatou um caso de açoitamento a cão adulto  relatado no 

Bairro Botucaraí, e também o abandono de uma ninhada de 

cachorrinhos em uma construção, fatos estes que apenas pincelam a 

realidade em que vivemos com relação aos animais, e, se não houver 

uma conscientização das pessoas, nenhuma outra tentativa de solução 

será exitosa,  apelou à comunidade para que cessem os maus tratos, e 

lembrou que uma vacina anti cio tem valor praticamente insignificante 

se comparado ao transtorno acarretado por cada cria. V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Solicitou ao Executivo Municipal que 

providencie com a máxima urgência o patrolamento da estrada vicinal 

que dá acesso à propriedade do Sr. Antônio Colares, na comunidade 

de Generoso Baixo, à beira do rio Porongos, onde não há condições de 

acesso do veículo do transporte escolar, e disse que a comunidade está 

cansada de ouvir os edis solicitando recuperação de estradas e 

lamentou as dificuldades enfrentadas pela municipalidade em atender 

a tais pedidos. Falou sobre a atual situação do governo no país de modo 

geral, manifestando indignação com as desculpas apresentadas por 

um e outro gestores enquanto quem paga a conta mais alta são os 

trabalhadores assalariados, mais fragilizados economicamente, pois no 

alto escalão as coisas sequer são sentidas e não há escassez de recursos 

nem parcelamentos de salários, o que é humilhante, portanto, é 

solidária aos funcionários do Hospital Frei Clemente, e sugeriu que os 

lucros a serem obtidos com a próxima promoção em prol da instituição 

sejam destinados para o pagamento de salários, garantindo um pouco 

mais de dignidade àquelas pessoas.   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:    

Falou sobre a sua participação do Dia de Campo da empresa Capaz, 

na comunidade do Passo dos Ladrões, salientou a necessidade de 

valorizar aquela empresa e dar suporte aos produtores rurais, sem os 

quais a economia fica enfraquecida, lembrou as condições 

lamentáveis de algumas estradas do interior e solicitou ao Poder 

Executivo que tome providências urgentes, especialmente com relação 

à estrada que dá acesso das comunidade de São Sebastião ao Rincão 

do Bugre e Passo dos Loureiros, disse que o planejamento de trabalho é 

extremamente necessário a fim de garantir resultados satisfatórios nestas 

questões.  Falou sobre a situação do Hospital Frei Clemente, dizendo ter 

a impressão de que a saúde pública está ficando cada vez mais em 

segundo plano e isso deve ser revertido.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – 

PT:    Disse que sabe das dificuldades enfrentadas pelo Hospital de 
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Caridade Frei Clemente e não culpa os administradores e sim o governo 

que não repassa satisfatoriamente os recursos, lembrou as várias 

promessas de campanha do Presidente Bolsonaro, que contradizem-se 

agora com as primeiras medidas tomadas, altamente prejudiciais às 

classes trabalhadoras mais humildes, disse também entender que o 

atual governador do estado venha enfrentando dificuldades, assim 

como outros gestores enfrentaram, porém, tanto no estado quanto na 

federação é necessário que haja maior cobrança das empresas 

multinacionais que devem quantias astronômicas em impostos aos 

cofres públicos. Falou também das severas críticas de que os edis 

seguidamente são alvos, lembrando os inúmeros benefícios percebidos 

pelos deputados, que mensalmente somam valores superiores a um ano 

de salários de todos os edis, disse que o governo do PT pode não ter sido 

perfeito, mas os repasses às instituições de saúde eram realizados em 

dia e a crise não apresentava-se tão pesada e citou também a reforma 

previdenciária, que trará sérias consequências ao povo. Com relação 

ao hospital, disse que cabe ao Ministério Público autorizar a auditoria 

conforme ficou estabelecido. Com relação às estradas do interior, disse 

que a medida das vias é de 8m de largura, portanto, os agricultores 

devem ter o cuidado de não avançar os limites.  V. JUNIOR KOCH BERTE 

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

– PSDB:    Disse ao V. José Elton que  as condições de trafegabilidade 

das vias rurais importam mais do que a largura das mesmas, logo, ao 

invés de preocupar-se com o lugar das cercas, é  necessário mantê-las 

patroladas e britadas, pois há comunidades que não recebem nenhum 

benefício há anos, citou a localidade do Rincão dos Lautert, cuja 

estrada geral do asfalto até à sede está devidamente recuperada, mas 

a partir dali não apresenta a menor condição de tráfego, assim como 

várias outras onde os serviços iniciaram-se e restaram inacabados, e são 

essas medidas cobradas dos vereadores, e lembrou de ocasião em que 

precisou ter seu trator puxado na estrada da Fazenda Tarumã. Disse 

ainda que não gosta de criticar a administração, porém, é lamentável 

ver tantas coisas serem divulgadas enquanto a realidade apresenta-se 

totalmente diversa. Lamentou que haja tanto desperdício de recursos 

em salários e benefícios a deputados enquanto trabalhadores ficam 

sem salários, como é o caso do Hospital Frei Clemente, desigualdades 

profundamente lamentáveis. Disse que Soledade precisa muito do 

hospital, e acredita que muita coisa pode ser feita, a começar por um 

choque de gestão lá dentro mesmo. Lembrou a redução de salários de 

prefeito, secretários municipais e vereadores, estabelecida ao final da 

gestão passada para esta gestão, dizendo que tal medida deveria sim 
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servir de exemplo aos políticos estaduais e federais, a fim de evitar 

tamanha sucção de recursos públicos.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS 

– MDB:    Manifestou preocupação com relação aos salários dos 

colaboradores do Hospital Frei Clemente, disse entender e apoiar os 

motivos da paralisação dos mesmos, mas não concorda com a 

destinação dos recursos que estão chegando à casa de saúde, 

lembrou as várias promoções realizadas da outra vez que a instituição 

passou por tais dificuldades e questionou o motivo de a administração 

desta não ter-se precavido para o caso de reincidência, deixando os 

funcionários chegarem à greve novamente para depois buscar 

solução, pois a manutenção da folha de pagamento deveria ser 

priorizada, apoiou as palavras da V. Ida com relação à destinação dos 

lucros do baile do cantor João Luiz Correa para o pagamento de 

salários, e disse acreditar que falte melhoria na gestão da casa de 

saúde, pois não adianta empenho da comunidade se no próximo ano 

a situação volta a acontecer.  V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

Disse saber se o problema do hospital é de gestão ou não, porém, o 

risco de fechamento da instituição é inadmissível, e descuidos no 

pagamento de funcionários levarão fatalmente à queda na qualidade 

dos serviços prestados, disse ainda que o Ministério da saúde deveria 

enviar os recursos diretamente às instituições, evitando que caíssem no 

caixa único do estado, que dificulta os repasses devido ao enorme 

endividamento, que deixa a saúde pública em plano posterior, e que o 

pagamento de salários deveria priorizar o funcionalismo para depois os 

médicos.  Com relação aos gastos com manutenção de mandatos 

políticos, disse considerar um absurdo que deve ser revisto 

imediatamente. Com relação aos entulhos, disse que em breve o 

Executivo Municipal proporá um projeto de lei prevendo uma coleta 

mensal por empresa especializada, destinada aos móveis que são 

descartados nas vias públicas, a exemplo do lixo eletrônico que já é 

recolhido pela ONG Sopro da Vida, o que facilitará a coleta de resíduos 

de poda. Parabenizou à comunidade do Rincão dos Lautert pela 

belíssima festa realizada no último final de semana. Sobre as estradas do 

interior, disse que alguns serviços estão ficando inacabados em função 

das chuvas, e, sobre o alargamento das vias, disse que o avanço dos 

limites das cercas é de fato um problema, e que este não é o momento 

de recuperar vias mas sim melhorar as condições de modo geral.  

SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Lamentou a situação vivenciada 

pelos funcionários do Hospital Frei Clemente, que já encontram-se com 

salários atrasados há meses, e disse que tal situação acarretará 

inevitavelmente a baixa na procura de atendimento naquela instituição 
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por parte da comunidade, ocasionando assim prejuízos ainda maiores. 

Citou eventos como o Rodeio Internacional e o próximo baile do cantor 

João Luís Correa, Cuja finalidade dos lucros é em benefício do hospital, 

mas sugeriu que estes sejam aplicados na manutenção da folha de 

pagamento, pois a aquisição de um equipamento dispendioso como 

um aparelho de Raio X aumentará mais a dívida que já é astronômica 

e as possibilidades de crédito esgotam-se.  Concordou que o governo 

federal nada deve ao município de Soledade relativo ao hospital frei 

clemente, pois os recursos são depositados via estado, que vai 

repassando conforme suas possibilidades, e não há como fazer 

milagres, o governo passado não fez e este também não fará, disse 

ainda que os municípios arredores, como Barros Cassal, Lagoão, Tunas, 

Fontoura Xavier, São José do Herval, Mormaço e Ibirapuitã terão 

Soledade apenas como corredor de passagem na busca por 

atendimento médico em outro lugar, fato lamentável mas que precisa 

ser esclarecido, pois o problema vem sendo largamente divulgado na 

mídia, porém, é impossível fazer milagres e dinheiro não dá em árvore, 

necessitando bom entendimento, organização e compromisso. ORDEM 

DO DIA:  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 – COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  NINGUÉM FEZ 

USO DA PALAVRA.    COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:  Sugeriu aos demais edis a formação de uma 

comissão para solicitar ao cantor João Luís Correa que mude a 

destinação dos lucros do baile a ser oferecido em prol do hospital, que 

inicialmente seriam para aquisição de um novo equipamento de Raio 

X, para o pagamento dos salários dos funcionários, pois a casa de saúde 

já conta com um aparelho, e explicou que não sentir-se-ia a vontade 

colaborando com uma festa enquanto outras pessoas encontram-se na 

porta do hospital na situação em que aqueles trabalhadores se 

encontram.      COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDUARDO TATIJM – 

PROGRESSISTAS:   Apoiou a ideia do V. Gustavo com relação à 

destinação dos lucros do baile do cantor João Luís Correa, dizendo que 

não adianta ter-se uma máquina nova sem o funcionário para operar, 

portanto, o pagamento dos salários é bem mais importante.  Falou sobre 

a situação política e administrativa vivenciada atualmente pelo país de 

modo geral, especialmente no tocante à reforma previdenciária, 
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dizendo torcer para que este assunto resolva-se logo, pois o país inteiro 

está parado em função disso, e muito pouco empenho tem sido notado 

daqueles deputados que há poucos meses fizeram votação tão 

expressiva nesta região, explicou detalhes do projeto de lei da referida 

reforma e pediu à comunidade que fique atenta a quais deputados se 

manifestarão de alguma forma para melhorar as condições oferecidas 

pela matéria, pois uma revisão do regime previdenciário é muito 

necessária, porém, não da maneira como está vindo, para “ferrar” com 

a população.  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:  Pediu a colaboração dos 

demais edis no voto de Louvor proposto por ele aos cantores João Luís 

Correa, Cristiano Quevedo e Joca Martins, que irão animar o baile em 

prol do Hospital Frei Clemente, pois considera os artistas muito 

merecedores da honraria em agradecimento a tão grandioso feito por 

nossa comunidade, com relação à destinação dos lucros do referido 

evento, disse ter certeza de que o artista não se oporá às necessidades 

mais urgentes da instituição. Disse ainda que não se pode mais esperar 

muita colaboração dos governos, que são os grandes culpados pelo 

risco de fechamento de muitos hospitais, e, mesmo sabendo tratar-se 

de utopia, considera necessária a criação de comissões nos municípios 

e estados até chegar-se ao crivo do governo federal, a fim de 

discutirem as implicações da Lei Kandir. Ainda sobre o hospital, lembrou 

o ofício protocolado junto ao Ministério Público, com a assinatura da 

maioria dos edis, solicitando a realização de uma auditoria nas finanças 

da instituição, e questionou o motivo de a mesma não ter sido realizada. 

Sobre as estradas do interior, disse que todos os administradores são 

culpados pelo desperdício de recursos em tapa buracos realizados nas 

vias desde sempre, o que demanda alto custo e não resolve nada, pois 

à primeira chuva a situação fica pior do que antes, logo, é necessário 

urgentemente a realização de um bom planejamento.  V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:  Falou sobre a inauguração do pronto atendimento 

do Hospital Frei Clemente, que dar-se-á em breve, e disse que a 

instituição necessita de credibilidade, e isso virá através do bom 

atendimento à população, pois o produto saúde é extremamente 

valorizado, porém, infelizmente na maioria dos casos os pacientes são 

mandados a Passo Fundo, onde ficam os frutos da qualidade de tal 

atendimento, através da liberação de recursos pela capacidade de 

complexidade das instituições, lembrou que há não muito tempo o 

grupo São Vicente de Paulo manifestou interesse em comprar o nosso 

hospital ou formar parceria com este, e, por motivos não comentados a 

transação não se fez possível, e hoje a barraca montada em frente à 

casa de saúde expõe a ferida muito mais agravada,  tornou a sugerir a 
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discussão da possibilidade de aquisição do imóvel anexo ao hospital 

pela municipalidade, a fim de concluir a construção e utilizá-la para 

funcionamento de órgãos como a Secretaria Municipal de Saúde e 

outros, assim como a revisão dos repasses dos municípios  conveniados. 

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: 


