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     Ata nº 09/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia dezoito 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; 

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, procedendo à 

leitura da Resolução nº 01/2019 que concedeu licença ao vereador 

Eduardo Tatim Rotava, pelo período de 15 dias a contar de 15 de 

março do corrente ano por motivo de doença e convocou o 1º 

suplente Senhor João Maria Rodrigues para assumir o cargo na 

ausência da titular pelo período de 18 a 29 de março do corrente 

ano. O Senhor presidente solicitou que o suplente se posicionasse 

frente à mesa principal e prestasse o seguinte juramento (art. 8º 

“a)“Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica, as Leis da União, 

do Estado e do Município e exercer o meu mandato sob inspiração 

do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum”, pelo 

suplente foi dito: “Assim eu prometo”, logo após o Senhor presidente 

o declarou empossado e solicitou que ocupasse seu lugar na 

bancada do Progressista. Dando seguimento aos trabalhos e 

conforme determina o art. 90, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno 

foi colocada em discussão e votação a ATA Nº 08/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu 

a leitura do Expediente: RESOLUÇÕES: Resolução n° 01/2019, 

Concede licença para tratamento de saúde ao V. Eduardo Tatim, 

Bancada Progressista, por 15 (quinze) dias e convoca o 1° suplente 

da Bancada Progressista, Sr. João Maria Rodrigues, para assumir o 

cargo no período de 18 a 29 de março. PROJETOS DE LEIS DO 

LEGISLATIVO: Vereador Gustavo Baldissera-MDB, solicita a retirada do 

Projeto de Lei n° 02/2019 de sua autoria. Projeto de lei n° 003/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Dispõe sobre a nominação de 

Logradouro público, e dá outras Providências. MOÇÕES: Moção de 

Apelo n° 06/2019, autoria do Poder Legislativo, para ser enviada à 

Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários da 
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 Assembleia Legislativa para implantação de uma Delegacia 

Especializada na Representação aos Crimes Rurais e Abigeato em 

Soledade e Região, com a Missão especifica de intensificar as ações 

de Combates aos Crimes de abigeatos e crimes Rurais, como roubos 

de insumos, defensivos e maquinários Agrícolas. Moção de Apelo n° 

07/2019, autoria do V. Jorginei Sergio de Souza-MDB, para ser 

enviada a Companhia Rio Grande Energia- RGE, para que sejam 

tomadas com a máxima urgência as providências necessárias para 

a melhoria na prestação dos serviços à companhia Rio-grandense de 

Saneamento- CORSAN, necessários ao abastecimento de água. 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 29/2019, autoria 

do V. José Elton de Moraes-PT, Solicita ao Poder Executivo que, 

através da Secretaria Competente, providencie com urgência, os 

trâmites necessários para a realização de trabalhos de manutenção 

e recuperação da Estrada da Comunidade de Posse Generoso 

Baixo, até o Rio Porongos. Pedido de Providência n° 30/2019, autoria 

do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, Solicita ao Poder Executivo que, através 

da Secretaria Competente, providencie com urgência o 

patrolamento da estrada geral e conserto de bueiro na localidade 

da Macieira partindo da Propriedade do Sr. Donato lima, passando 

pela propriedade do Sr. Reinaldo Schimdt. Pedido de Providência n° 

31/2019, autoria do V. João Francisco dos Santos-PSB, Solicita ao 

Poder Executivo que, através da Secretaria Competente, 

providencie com urgência a realização de trabalhos de 

patrolamento e britagem em alguns pontos da estrada que sai da 

geral de São Sebastião Ponte São Bento, na Comunidade de São 

Lucas.  Pedido de Providência n° 32/2019, autoria do V. João 

Francisco dos Santos-PSB, Solicita ao Poder Executivo que, através da 

Secretaria Competente, providencie com urgência a realização de 

conserto ou substituição de alguns aparelhos da academia ao Ar 

Livre localizada junto à Praça Cândido Carneiro, Bairro Missões. 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 

13/2019, institui o Conselho Municipal do turismo, revoga a Lei 

Municipal de n° 3.679/2015, e dá outras Providências. Projeto de Lei 

n° 28/2019, Institui o Conselho Municipal do Idoso e da outras 

providências. Projeto de Lei n° 29/2019, autoria do Poder Executivo, 

Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Soledade a firmar 

Termo de Fomento com Repasse de recursos financeiros para o 

CRESOL- Centro de Reabilitação Ebenezer- de Soledade, no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para auxiliar no projeto “Recuperando 



3 

 

Vidas”, para a aquisição de mantimentos, materiais de divulgação e 

suporte. Projeto de Lei n° 30/2019, em Regime de Urgência, Autoriza 

o Poder executivo Municipal firmar termo de Fomento com o Hospital 

de Caridade frei Clemente de Soledade, cadastrado no CNPJ sob o 

n° 97.503.676/0001-30, e dá outras providências. Projeto de Lei n° 

32/2019, Autoriza abertura de Crédito adicional especial no valor de 

R$ 9.828,86 (nove mil e oitocentos e vinte e oito reais com oitenta e 

seis centavos), no Plano Plurianual (PPA), na lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), e na Lei Orçamentária Anual(LOA). Projeto de 

Lei n° 33/2019, em regime de urgência, A presente Lei regulamenta a 

eleição, a posse e funcionamento do Conselho Tutelar de Soledade, 

e dá outras providências. Projeto de Lei n°34 /2019, Institui o Plano 

Municipal de desenvolvimento Rural do Município de Soledade, e dá 

outras providências. TRIBUNA POPULAR:  Conforme Requerimento 

aprovado em plenário foi concedido o Espaço da Tribuna Popular por 

05 Minutos para a Senhora Katia dos Santos Justos, Presidente do 

Rotary Club de Soledade Novos Tempos, para falar acerca do clube 

e das atividades desenvolvidas junto à comunidade de Soledade. 

PAUTA DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei n° 29/2019, autoria do Poder 

Executivo, Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Soledade 

a firmar Termo de Fomento com Repasse de recursos financeiros para 

o CRESOL- Centro de Reabilitação Ebenezer- de Soledade, no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para auxiliar no projeto “Recuperando 

Vidas”, para a aquisição de mantimentos, materiais de divulgação e 

suporte. Projeto de Lei n° 30/2019, em Regime de Urgência, Autoriza 

o Poder executivo Municipal firmar termo de Fomento com o Hospital 

de Caridade Frei Clemente de Soledade, cadastrado no CNPJ sob o 

n° 97.503.676/0001-30, e dá outras providências. GRANDE EXPEDIENTE:  

V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Falou sobre os pedidos de 

providências enviados pelos edis ao Executivo Municipal, cuja 

maioria solicita reparos às estradas do interior, relatou caso na 

comunidade do Curuçu onde foi colocado apenas uma carga de 

pedra na via que necessitava de várias cargas, persistindo o 

problema e resultando apenas em desperdício do pouco material 

depositado, disse que os gastos na execução do trabalho 

acontecerão da mesma forma, portanto, que se faça bem feito. 

Tornou a falar sobre a necessidade de terceirização dos trabalhos de 

manutenção das estradas gerais em todas as localidades, 

explicando que sem um planejamento adequado nunca será 

possível vencer tamanha demanda, que as condições climáticas 
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não podem ser desculpa para o péssimo estado em que as vias se 

encontram, e a agricultura é extremamente  importante para a 

economia de nosso município. Convidou a toda a comunidade para 

participar do baile dos cantores João Luis Correa, Joca Martins e 

Cristiano Quevedo, em prol do Hospital Frei Clemente, disse que a 

culpa é inegavelmente do governo do estado, porém, o problema é 

de cada cidadão que está sujeito a precisar de atendimento 

hospitalar, portanto, é necessário que todos ajudem.  V. EDUARDO 

TATIM – PROGRESSISTAS:    Parabenizou ao Sr. Presidente, V. José Elton, 

pelo seu aniversário.  Disse que as estradas do interior são realmente 

um problema sério, porém, se não houver um acompanhamento 

topográfico bem feito, nenhum trabalho de manutenção ou 

recuperação terá eficácia, pois é simples passar a patrola jogando 

os resíduos para as laterais da via, mas à primeira chuva a água 

escorrerá pelo meio da pista, destruindo-a, além do que, não 

adianta preocupar-se com isso apenas no período da safra, é 

necessário planejar a longo prazo. Disse também que é necessário 

parar urgentemente com o ranço político partidário e promover a 

união do trabalho em prol do desenvolvimento da municipalidade.  

V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Falou sobre visitas realizadas a 

comunidades do interior, especialmente o Rincão dos Coelhos e São 

Sebastião, onde recebeu vários pedidos de ajuda dos moradores 

acerca das estradas que encontram-se em condições precárias de 

conservação, dificultando até mesmo o acesso dos veículos do 

transporte escolar. Agradeceu à Secretaria Municipal de o trabalho 

de patrolamento realizado na Fazenda Tarumã e solicitou a britagem 

da mesma via, e também a realização de melhorias nas ruas Cesar 

Santos e Layr Lermer, no Bairro Botucaraí. Falou também sobre o caso 

de uma família que vive em condições extremamente precárias de 

moradia no Bairro Botucaraí,  informou que solicitará um aluguel 

social junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, pois é 

inadmissível que seres humanos precisem sobreviver em um casebre 

sem água, luz e com carência de alimentação, e solicitou o apoio 

dos demais edis. Manifestou-se favorável às matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia, especialmente ao repasse de recursos para 

o projeto CRESOL e para o Hospital Frei Clemente, e parabenizou aos 

mantenedores do referido projeto que ajuda a salvar muitas vidas, 

assim como aos funcionários do hospital, que entraram em 

entendimento com a instituição e suspenderam a greve.   V. IDA 

DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    AUSENTE.   V. ILÂNIO 
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CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.  V. JOÃO 

FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    solicitou patrolamento e britagem 

em alguns pontos da estrada geral que sai da comunidade de São 

Sebastião até a Ponte São Bento, pois as condições da via estão 

dificultando os acessos dos veículos de transporte escolar e 

escoamento de produção, disse saber que as demandas desta 

natureza são muito grandes, contudo, acredita na possibilidade de 

atenção pelo menos aos casos mais urgentes a fim de oferecer 

melhores condições aos moradores do interior. Solicitou também 

conserto ou substituição de alguns aparelhos que encontram-se 

bastante danificados na academia ao ar livre da Praça Cândido 

Carneiro, no Bairro Missões, explicando que aquele espaço é 

bastante freqüentado e as condições precárias dos referidos 

aparelhos dá impressão de descaso e abandono. Falou sobre as 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-se 

favorável às mesmas, que considera bastante relevantes à 

municipalidade.   V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:    Falou sobre 

os episódios constantes de falta de água em nossa cidade, apelando 

à companhia Rio Grande Energia – RGE para que não deixe as redes 

as redes abastecedoras de energia ao ponto de captação de água 

em condições tão precárias, pois os transtornos decorrentes disso 

para toda a comunidade são enormes, porém, disse não culpar 

apenas à RGE, mas também à companhia fornecedora da água, 

CORSAN, pelo aparente descaso junto ao ponto de captação, onde 

sequer existe um gerador de energia para casos de emergência, 

lembrou que as contas de fornecimento de água para a 

comunidade são pesadas, logo, a prestação do serviço deveria ter 

melhor qualidade, lembrou que a qualidade no fornecimento de 

energia elétrica melhorou após a privatização da antiga CEEE (atual 

RGE), e questionou se não seria conveniente privatizar também a 

CORSAN. Falou sobre o acompanhamento que vem fazendo à 

Secretaria Municipal de Obras nos trabalhos de recuperação da 

estrada do Lagoão, trabalhos estes que a seu ver estão ficando muito 

bem feitos, e solicitou melhorias para um desnível existente na 

estrada vicinal após o silo da cooperativa, onde há grande 

dificuldade de acesso aos veículos do escoamento da safra. 

Manifestou satisfação com a possibilidade de solução para o 

problema do abastecimento de água na comunidade de São Tomé, 

ressaltando que a água para os moradores do interior é qualidade 

de vida.  Lamentou a falta de condições de infra estrutura do Bairro 
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Farroupilha.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Parabenizou à 

Secretaria Municipal de Obras pelo trabalho realizado nas estradas 

da comunidade do Rincão do Bugre, disse saber que as demandas 

são grandes mas acredita no empenho da administração municipal, 

apesar da escassez de recursos, e agradeceu também pelo redutor 

de velocidade colocado na Rua XV de Novembro, no Bairro Fontes. 

Sobre o Hospital Frei Clemente, disse que infelizmente nem sempre é 

possível contentar a todos, mas defende o direito dos trabalhadores 

que precisam receber seus salários em dia, por isso apoiou a greve.  

Informou que em breve serão realizados os serviços necessários de 

limpeza no Bairro Farroupilha. Falou da reunião realizada na 

comunidade de São Tomé acerca do transporte coletivo, 

anunciando que ficou estabelecido que será disponibilizado o 

veículo diariamente. Agradeceu as felicitações recebidas pelo seu 

aniversário.  V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:   Falou sobre as 

constantes reclamações que vêm sendo constatadas dos moradores 

das comunidades do interior acerca das péssimas condições das 

estradas, lamentou que mais uma safra esteja acontecendo em 

meio a tantas dificuldades de acesso e disse que o mínimo que a 

administração municipal poderia oferecer ao interior seriam estradas 

melhores.  Apoiou as palavras do V. Edson com relação à operação 

tapa buracos, lembrou estar no exercício da vereança já por sete 

anos e neste tempo o planejamento de trabalho nunca foi feito, disse 

saber que tal fato não é culpa dos secretários que já passaram pela 

secretaria Municipal de Obras, porém, considerando tratar-se de 

demandas grandes e contínuas de trabalho, a administração 

municipal deve sim encontrar uma forma de economizar e comprar 

os maquinários necessários, pois a situação está insustentável. Com 

relação às vias urbanas, lembrou o projeto de financiamento  

aprovado nesta casa legislativa, em valor superior a sete milhões de 

reais, para ser investido na pavimentação e recuperação de tais vias, 

e solicitou ao Executivo Municipal que estude cuidadosamente a fim 

de beneficiar os pontos onde grande volume de tráfego justificando 

a necessidade da pavimentação. Com relação aos moradores de 

rua que dormem em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora da 

Soledade e preparam suas refeições no palco Jesus Marodin, disse 

que é lamentável tamanho descaso da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, que deve sim tomar providências a fim de que os 

mesmos não fiquem a mercê pelas ruas.   V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – 

PSDB:    Deu boas vindas aos representantes do Rotary Club Soledade 
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Novos Tempos e falou sobre a importância do trabalho prestado 

pelos clubes de serviços à comunidade. Apoiou as palavras do V. 

Gustavo com relação às ruas Cesar Santos e Layr Lermer, e também 

à família que reside em condições subhumanas Bairro Botucaraí, 

lamentando que os vários pedidos de providências neste sentido já 

enviado ao Poder Executivo ainda não tenham sido atendidos.  

Apoiou também as palavras do V. Junior Berte com relação aos 

moradores de rua que atualmente estão alojados na Praça Central 

Olmiro Porto, argumentando que os mesmos vêm representando um 

problema para a comunidade que aos poucos deixa de aproveitar 

aquele belo espaço por causa da presença dos moradores, disse 

saber que todos têm o direito de ir e vir e que é lamentável as pessoas 

terem de morar na rua, porém, não é possível fechar os olhos diante 

desta situação, é necessário arranjar um lugar para tais pessoas 

morarem a fim de devolver à população a Praça Olmiro Porto a fim 

de que todos possam freqüentar livremente aproveitando momentos 

de laser e levando seus filhos para brincarem. Com relação às 

estradas do interior, disse não querer criticar, mas espera por mais 

ações da administração especialmente agora que as chuvas 

cessaram, pois algumas vias estão intransitáveis até mesmo para 

caminhões, e a agricultura possui papel muito relevante na 

economia do município e merece ser bem atendida. Com relação 

ao problema de abastecimento  de água vivenciado pela 

comunidade urbana nos últimos dias, disse concordar com o V. 

Jorgenei sobre a privatização da CORSAN, mas questionou como 

seria possível melhorar o fornecimento aqui se a municipalidade 

sequer atende às necessidades de fornecimento aos moradores do 

interior. Concordou também com o V. João Maria de que é 

necessário a todos trabalharem unidos, esquecendo os ranços 

políticos, mas disse ter sido eleito para representar os interesses da 

comunidade, mesmo que isso às vezes desagrade à administração.   

V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    Deu boas vindas aos 

representantes do Rotary Club Soledade Novos Tempos e disse ter 

muito carinho e admiração pela entidade e seus membros. Falou 

sobre a reunião realizada com a comunidade de São Tomé, no 

intuito de resolver o problema do transporte coletivo aos moradores, 

da qual saiu otimista, e anunciou que o problema de fornecimento 

de água naquela comunidade logo estará resolvido e que já foi 

reunido o material para conclusão do pavilhão da localidade de São 

Jorge. Falou também sobre as matérias constantes da Pauta de 
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Ordem do Dia, manifestando-se favorável às mesmas. Com relação 

ao Hospital Frei Clemente, disse que a administração municipal está 

preocupada em auxiliar na melhoria da situação econômica da 

instituição, espera vê-la totalmente recuperada em pouco tempo. 

Sobre as estradas do interior, disse saber que algumas vias estão em 

condições precárias, mas outras estão restauradas e o trabalho está 

se4ndo feito, portanto, ao invés de falar somente das coisas ruins seria 

interessante também ressaltar o empenho da administração em  

atender às solicitações da melhor maneira possível, além do que, se 

não tivesse chovido as vias poderiam ter sido todas patroladas, mas 

não teria a safra para colher.  V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

Parabenizou ao V. José Elton pelo seu aniversário. Falou sobre o 

campeonato de bocha do interior,  desculpando-se com a 

comunidade pelo equívoco acontecido na marcação do local para 

jogo do último final de semana e sugeriu que as competições sejam 

suspensas durante o período da safra a fim de que após a colheita 

todos possam voltar e participar. Anunciou à comunidade do Bairro 

Missões que os trabalhos de recolhimento de entulhos ainda não 

foram concluídos em função do tempo, mas logo serão retomados. 

Solicitou à Secretaria Municipal de Obras que realize britagem da 

Rua Cesar Santos, no Bairro Botucaraí. Agradeceu à Secretaria 

Municipal de Agricultura pelo trabalho que vem sendo realizado com 

o fornecimento de água às comunidades do interior.  SERGIO 

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

REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei n° 

29/2019, autoria do Poder Executivo, Fica autorizado o Poder 

Executivo Municipal de Soledade a firmar Termo de Fomento com 

Repasse de recursos financeiros para o CRESOL- Centro de 

Reabilitação Ebenezer- de Soledade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) para auxiliar no projeto “Recuperando Vidas”, para a 

aquisição de mantimentos, materiais de divulgação e suporte – 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei n° 30/2019, em Regime de Urgência, Autoriza o Poder 

executivo Municipal firmar termo de Fomento com o Hospital de 

Caridade Frei Clemente de Soledade, cadastrado no CNPJ sob o n° 

97.503.676/0001-30, e dá outras providências – COLOCADO EM 

VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:  Agradeceu a presença dos 

integrantes do Rotary Club Soledade Novos Tempos nesta sessão 

ordinária e parabenizou-os pelo brilhante trabalho prestado pelo 
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clube em prol da comunidade.  GUSTAVO BALDISSERA – MDB:  

Parabenizou aos integrantes do Rotary Club Novos tempos pelo 

belíssimo trabalho prestado à comunidade e listou alguns dos mais 

relevantes serviços desenvolvidos pelos mesmos.  V. PEDRO ROMÁRIO 

MARAFON – MDB:   Agradeceu a presença de todos nesta sessão 

ordinária e disse ao V. Junior que é melhor não contar muito com o 

governo federal para a aquisição de maquinários para o município.  

V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:  Parabenizou a todos os 

integrantes do Rotary Club Soledade Novos Tempos pelo belíssimo 

trabalho prestado à comunidade soledadense e agradeceu a 

presença de todos nesta sessão ordinária.  V. MIGUEL ADONES DE 

CAMPOS – MDB:   Agradeceu a presença de todos nesta sessão 

ordinária e disse ficar feliz em saber que existem pessoas que 

dedicam seu tempo à prestação de serviços para a comunidade, 

como os integrantes do Rotary Club Soledade Novos Tempos.  V. 

JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:  Parabenizou aos integrantes do Rotary 

Club Soledade Novos Tempos pelo relevante trabalho que realizam 

junto à comunidade. Falou sobre a participação dos edis deste Poder 

Legislativo na feira Expodireto 2019.     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. 

 

 

 

                          PRESIDENTE                          SECRETÁRIO 

 

 

Presentes: 


