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     Ata nº 10/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e cinco 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, João Maria Rodrigues 

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 09/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do Expediente: PROJETOS, EMENDAS DO LEGISLATIVO:  Projeto de 

Decreto Legislativo n° 01/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, 

concede a Comenda Botucaraí. Emenda Aditiva n° 001/2019, autoria 

do V. Gustavo Baldissera-MDB, Insere o inciso VIII ao Artigo 2° do Projeto 

de Lei n° 34/2019. Emenda Aditiva n° 001/2019 ao Projeto de Lei nº 

33/2019: acrescenta no final da redação do artigo 56 o seguinte texto: 

conforme regimento interno. Emenda Substitutiva nº 02/2019 ao Projeto 

de Lei 33/2019: autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Substitui a 

Redação do Inciso III do Parágrafo 1° do Art. 57° do Projeto de lei n° 

33/2019.  Moção de Parabéns n° 09/2019, autoria do V. Junior Koch Berté 

para ser enviada aos membros do Movimento Tradicionalista Gaúcho, 

MTG, em reconhecimento a iniciativa na realização do encontro de 

arte e Tradição- ENART também nas categorias Mirim e Juvenil, ao seu 

Presidente, Sr. Nairo Calegaro, e ao conselheiro e Presidente do evento, 

Sr. Adroaldo Parizotto Ferreira. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: Pedido de 

Providência n° 33/2019, autoria do V. João Maria Rodrigues –

Progressista, Solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

realize “Tapa Buracos” na Rua Getúlio Vargas, em frente ao Mercado 

Malmann. Pedido de Providência n° 34/2019, autoria do V. João Maria 

Rodrigues –Progressista, Solicita ao Poder Executivo que, através da 

Secretaria competente faça a construção de calçamento no final da 

Rua Lourival da Cruz. Pedido de Providência n° 35/2019, autoria do V. 

Gustavo Baldissera- MBD, Solicita ao Poder Executivo que, através da 

Secretaria Competente, providencie com urgência a realização de 

trabalhos de canalização de esgoto na Travessa Manoel Pedroso, Bairro 

Ipiranga. Pedido de Providência n° 36/2019, autoria do V. Gustavo 
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Baldissera- MDB, Solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

Competente, providencie com urgência a colocação de um redutor 

de velocidade na Rua Vinte de Setembro, próximo à Esquina formada 

com a Rua Ibirapuitã, Bairro Missões. Pedido de Providência n° 37/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera- MDB, Solicita ao Poder Executivo que, 

através da Secretaria Competente, providencie com urgência a 

substituição da tubulação da Rede de Esgoto da Rua Venâncio Aires, 

na esquina formada com a Av. Maurício Cardoso, centro desta Cidade. 

Pedido de Providência n° 38/2019, autoria do V. Miguel Adones de 

Campos- MDB, Solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

Competente, providencie com urgência a revisão geral na rede de 

iluminação pública da Av. Barros Cassal e da Rua Florindo Malaggi, 

Bairro Ipiranga. Pedido de Providência n° 39/2019, autoria do V. Miguel 

Adones de Campos- MDB, Solicita ao Poder Executivo que, através da 

Secretaria Competente, providencie com urgência a colocação de 

tampas de boca-de-lobo, na esquina formada pela Av. Barros Cassal 

com a Rua Padre Gimenez, e na Rua Rio de janeiro, em frente à 

Academia ao ar livre, Bairro Ipiranga. Pedido de Providência n° 40/2019, 

autoria do V. Miguel Adones de Campos- MDB, Solicita ao Poder 

Executivo que, através da Secretaria Competente, providencie com 

urgência a substituição do banco do abrigo da parada de ônibus 

localizada na Rua Rio de Janeiro em frente a UBS, Bairro Ipiranga. Pedido 

de Providência n° 41/2019, autoria do V. João Francisco dos Santos-PSB, 

Solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria Competente, 

realize o patrolamento e britagem da estrada vicinal da Localidade do 

Pontão da Boa União, partindo da Cascata do Senhor Carlito Costa até 

a RS 332. Pedido de Providência n° 42/2019, autoria do V. José Elton de 

Moraes-PT, Solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

Competente, providencie com urgência a realização dos reparos 

necessários à Rua Zumbi dos Palmares, loteamento farrapos, Bairro 

Missões. Pedido de Providência n° 43/2019, autoria do V. Edson Ivo 

Stecker-PSDB, Solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

Competente, providencie com urgência o patrolamento de todas as 

estradas Vicinais do Pontão da Boa União, passando pela propriedade 

do Senhor Carlito Costa, Sadi Costa, até a Boa União, na propriedade 

da família Andrade. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO: 

Projeto de Lei n° 31/2019, Estabelece critérios de remissão tributária em 

casos específicos de regularização fundiária da extinta COHAB RS, bem 

como situações de diminuta importância do Crédito Tributário, e dá 

outras providências. Ofício n° 70/2019, informações referentes ao Projeto 

de Lei n° 33/2019. PAUTA DA ORDEM DO DIA: Moção de Apelo n° 06/2019, 
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autoria do Poder Legislativo, para ser enviada à Frente Parlamentar de 

Combate aos Crimes Agropecuários da 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. 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). Emenda Aditiva n° 001/2019 ao Projeto de 

Lei nº 33/2019: acrescenta no final da redação do artigo 56 o seguinte 

texto: conforme regimento interno. Emenda Substitutiva nº 02/2019 ao 

Projeto de Lei 33/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Substitui a 

Redação do Inciso III do Parágrafo 1° do Art. 57° do Projeto de lei n° 

33/2019. 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° 02/2019, 

Autoria do V. Miguel Adones de Campos-MDB, Dispõe sobre 

denominação de via pública no Município de Soledade-RS. GRANDE 

EXPEDIENTE:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Convidou a toda a 

comunidade para participar do baile em prol do Hospital Frei Clemente, 

que realizar-se-á no próximo dia 28/03 no CTG Marciano Brum e será 

animado pelos artistas: João Luiz Correa, Joca Martins e Cristiano 

Quevedo, disse que o evento é de grande relevância para 

comunidade soledadense e solicitou a colaboração de todos a fim de 

arrecadar o maior volume possível de fundos, e anunciou a liberação 

de emenda parlamentar de autoria da Dep. Yeda Crusius, destinando 

recursos na importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) para a casa de saúde, disse que esta é a hora de o município se 

unir contra o fechamento da mesma. Falou sobre a perspectiva de 

proposição de novas emendas parlamentares em prol do hospital, disse 

que muitas pessoas questionam as causas de tamanha crise financeira 

na instituição e lembrou a solicitação de auditoria encaminhada pelo 

Poder Legislativo ao Ministério Público há algum tempo, dizendo que os 

edis fizeram a sua parte com relação ao assunto, portanto, agora cabe 
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àquele órgão investigar se existe alguma irregularidade. Solicitou 

patrolamento de todas as estradas, geral e vicinais da comunidade do 

Pontão da Boa União, com a máxima urgência.  V. JOÃO MARIA 

RODRIGUES – PROGRESSISTAS:    Solicitação de reparos no calçamento 

da Rua Getúlio Vargas, no Bairro Missões, e calçamento para a Rua 

Lourival da Cruz, no Bairro Expedicionário, que apresentam péssimas 

condições de acesso e trafegabilidade. Agradeceu a acolhida dos 

colegas edis neste período em que esteve no exercício da vereança e 

pediu a Deus que abençoe este município, assim como seus 

governantes e os das demais esferas administrativas a fim de que haja 

progresso de fato. Com relação à sua manifestação da semana 

passada acerca dos “ranços políticos”, disse que tal expressão não 

refere-se a concordância cega com todas as ações do governo, mas 

sim ao empenho puramente em prol dos interesses da coletividade, 

como defensores do povo independentemente de siglas partidárias, 

pois quando todos começarem a olhar na direção do bem comum com 

esforço e responsabilidade as coisas certamente mudarão e desculpou-

se  com aqueles que porventura o tenham interpretado mal sobre o 

assunto.  V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Falou sobre visita realizada 

ao município de Porto Alegre, onde esteve em companhia de 

produtores rurais e outras lideranças da desta região reunido com 

autoridades estaduais reivindicando providências relativas à Estrada da 

Cerca Velha, que liga Soledade a Tunas e Lagoão, e também onde foi 

abordada a possibilidade de devolução da via ao governo do estado, 

a fim de viabilizar um projeto para pavimentação da mesma. Falou 

também sobre a entrega de escrituras públicas aos moradores dos 

bairros Expedicionário, Fontes e Ipiranga, através do programa de 

regularização fundiária.  Parabenizou à Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, bem como a todos os órgãos, escolas e pessoas 

que estiveram envolvidos na realização do desfile do último domingo, 

alusivo às festividades em comemoração ao aniversário do Município. 

Manifestou grande satisfação em ter participado das entregas de obras 

e espaços públicos à comunidade. Parabenizou ao Grupo Ciranda pelo 

belíssimo jantar de lançamento da EXPOSOL 2019, realizado na última 

sexta-feira, cujos lucros serão revertidos em benefício ao Hospital Frei 

Clemente. Falou sobre suas proposições apresentadas nesta sessão 

ordinária e solicitou o apoio dos demais edis na aprovação das mesmas.   

V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Reforçou o convite do 

V. Edson para que toda a comunidade participe do baile em prol do 

Hospital Frei Clemente, a realizar-se na próxima quinta-feira e 

parabenizou à equipe organizadora do jantar de lançamento da 
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EXPOSOL 2019. Parabenizou também aos organizadores da Semana do 

Município, cujas comemorações estender-se-ão ainda por estes dias, 

assim como ao Rotary Club de Soledade pelo sucesso obtido na 1ª 

Rústica das Pedras Preciosas, realizada durante a abertura das 

festividades. Apoiou as emendas propostas pelo V. Gustavo Baldissera 

aos projetos constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária.   V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   Falou sobre visitas 

realizadas a gabinetes parlamentares em Brasília, de onde voltou 

otimista com relação à possibilidade de proposição de emendas 

destinando recursos para aquisição de maquinários e equipamentos 

para a Secretaria Municipal de Obras, disse que alguns de tais recursos 

já encontram-se em fase de liberação junto ao Ministério da Agricultura. 

Agradeceu à Secretaria Municipal de Agricultura pela atenção aos seus 

pedidos de providências para a comunidade do Pinhal.  V. JOÃO 

FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Falou sobre a viagem realizada a 

Brasília na semana passada, onde esteve em companhia de outros edis 

visitando gabinetes de parlamentares levando reivindicações e 

demandas desta municipalidade e de onde voltaram otimistas acerca 

da possibilidade de proposição de novas emendas destinando recursos 

a serem aplicados aqui em diversos segmentos da administração 

municipal, e também para auxílio no custeio da manutenção da 

atividade do Hospital Frei Clemente. Falou também das festividades 

alusivas ao aniversário do município, que será comemorado no próximo 

dia 29/03, parabenizando a todos os munícipes e manifestando votos 

de prosperidade. Convidou à comunidade em geral para participar do 

baile em prol do Hospital Frei Clemente, que será animado pelos artistas 

João Luiz Correa, Joca Martins e Cristiano Quevedo, e agradeceu aos 

mesmos que dispuseram-se a apresentar-se gratuitamente no evento 

em auxílio à instituição. Solicitou ao Executivo Municipal que providencie 

com a máxima urgência o patrolamento da estrada da comunidade 

do Pontão da Boa União até o acesso à rodovia RS 332.   V. JORGENEI 

SERGIO DE SOUZA – MDB:    Falou sobre o Projeto de Lei Nº 033/2019, que 

Regulamenta a Eleição, a Posse e o Funcionamento do Conselho Tutelar 

no município de Soledade, manifestando-se totalmente favorável ao 

mesmo por considerá-lo de grande relevância para a comunidade.  

Falou também sobre as indicações e pedidos de providências 

encaminhados pelos edis ao Executivo Municipal, lamentando as 

dificuldades em ver tais pedidos atendidos pela administração, 

sobretudo em relação aos esgotos da cidade. Falou sobre visita 

realizada à empresa Somave, que já encontra-se pronta para iniciar 

suas atividades, e parabenizou à administração municipal pela 
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iniciativa em trazer mais este empreendimento para nosso município. 

Parabenizou aos colegas edis que estiveram em Brasília em busca de 

mais recursos para serem aplicados nos diversos segmentos da 

administração municipal, e também à toda a comunidade pelo 

aniversário de Soledade, que será comemorado no próximo dia 29/03 e 

cujas festividades já tiveram início no último domingo. Anunciou que em 

breve também estará viajando a Brasília, lembrou os recursos que foram 

liberados a este municipalidade em decorrência das reivindicações 

levadas nos anos anteriores e disse não esperar resultados inferiores 

desta vez.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Parabenizou a toda a 

comunidade pelo centésimo quadragésimo quarto aniversário de 

Soledade, que será comemorado no próximo dia 29/03. Falou sobre a 

viagem a Brasília, realizada na semana passada em companhia de 

alguns colegas edis, viagem esta que já considera bastante exitosa, 

tanto pela liberação de recursos que encontravam-se pendentes junto 

ao Ministério da Agricultura, quanto pela perspectiva de proposição de 

várias emendas parlamentares que deverão vir atender às demandas 

apresentadas naquela oportunidade.  Falou sobre a entrega de obras 

e espaços públicos entregues à comunidade nesta data. Concordou 

com o V. João Maria que as “turras políticas” precisam ser superadas e 

o trabalho realizado com empenho e carinho em prol do 

desenvolvimento da municipalidade e bem estar da população. 

Manifestou-se favorável às matérias constantes da Pauta de Ordem do 

Dia, especialmente ao projeto que regulamenta a eleição, posse e 

funcionamento do Conselho tutelar. Convidou a toda a comunidade 

para participar do baile em prol do hospital.  V. JUNIOR KOCH BERTE – 

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

– PSDB:    Agradeceu à Secretaria Municipal de Agricultura pelo trabalho 

realizado na escola da comunidade do Espraiado.  Convidou à 

comunidade em geral para participar da festa da em homenagem a 

Santo Expedito, que será realizada no próximo domingo na capela São 

Judas Tadeu, no Bairro Ipiranga, e também para participar da 

convenção do partido PSDB, que será no próximo domingo nesta 

câmara de vereadores.  Falou sobre os trabalhos de reparo e 

manutenção que vêm sendo realizados nas estradas do interior, disse 

saber das dificuldades enfrentadas pela administração, sobretudo 

neste período tão próximo da colheita e com recursos tão limitados, 

porém, considera melhor que se realize o possível agora do que não 

fazer nada, e disse também que uma das  classes que mais contribui e 

menos cobra da administração são os agricultores, pois sua 

participação no produto interno bruto – PIB da municipalidade é 
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superior a cinquenta por cento, e só pedem por água encanada e boas 

condições nas estradas. Sobre a viagem de alguns edis a Brasília, disse 

estar satisfeito com tantas perspectivas de recursos. Reforçou o convite 

à comunidade para participar do baile em prol do Hospital Frei 

Clemente, mas explicou que os lucros do evento serão destinados à 

compra de um aparelho de Raio X, e, por maior que seja o evento, tais 

lucros não serão suficientes ante o custo do equipamento, por isso 

acredita que  estes deveriam ser apenas entregues à instituição para 

serem aplicados no pagamento de salários atrasados dos funcionários, 

disse não estar de forma alguma criticando a iniciativa dos artistas que 

dispuseram-se a animar o evento gratuitamente, porém, há demandas 

mais urgentes a serem atendidas na casa de saúde.   V. MIGUEL ADONES 

DE CAMPOS – MDB:    Convidou a toda a comunidade para participar 

da festa em homenagem a Santo Expedito, na capela São Judas Tadeu 

no próximo domingo. Solicitou revisão nas redes de iluminação pública 

da Av. Barros Cassal e da Rua Florindo Malaggi, e também a colocação 

de tampas em bocas-de-lobo nas ruas Rio de Janeiro e Padre Jimenez, 

esquina com a Av. Barros Cassal, ambos no Bairro Ipiranga. Falou sobre 

visita realizada ao município de Porto Alegre, onde juntamente com 

lideranças comunitárias desta região, estiveram reunidos com o 

Secretário de Transportes do Estado, Dep. Juvir Costella, reivindicando 

providências urgentes com relação à estrada da Cerca Velha, 

especialmente com relação à possibilidade de estadualização da via, 

o que viabilizaria a ação do governo do estado na recuperação ou 

pavimentação da mesma. Parabenizou às equipes desportivas que 

estarão participando do Campeonato Municipal de Futebol, iniciado 

há poucos dias, e solicitou ao Departamento Municipal de Esportes que 

estude uma forma de distribuição dos jogos entre os estádios da cidade 

a fim de evitar privilégios ou prejuízos a nenhum espaço.   V. PEDRO 

ROMÁRIO MARAFON – MDB:    -Anunciou à comunidade que os trabalhos 

de coleta de entulhos estão sendo realizados no Bairro Expedicionário 

nesta semana, e logo após, no Bairro Fontes, portanto, quem tiver 

resíduos para colocar na rua que o faça por estes dias a fim de evitar 

novos acúmulos depois do recolhimento. Parabenizou às equipes que 

estão na semifinal do Campeonato Municipal de Futebol, disse que o 

esporte é saudável e bonito, e as disputas devem acontecer dentro de 

campo, evitando-se a rivalidade exaltada entre torcedores ou agressão 

a árbitros.  Parabenizou à equipe organizadora do evento Causos de 

Galpão, realizado no auditório do Centro Cultural na semana passada.  

SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Falou sobre reclamações ouvidas 

da comunidade acerca de várias providências a serem tomadas pela 
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administração municipal, especialmente através da Secretaria 

Municipal de Obras, como substituição de assentos em paradas de 

ônibus, consertos de calçamento e patrolamento de vias, providências 

estas que vem encontrando dificuldade em ver atendidas junto aos 

órgãos competentes, disse que a situação é um tanto chata , mas 

precisa ser comentada, pois a comunidade cobra ações dos edis, e 

pediu que haja bastante empenho no sentido de atender a todas as 

demandas, apesar das dificuldades.  Convidou a toda a comunidade 

para participar do baile em prol do Hospital Frei Clemente, a realizar-se 

no próximo dia 28/03, evento que será animado pelos artistas João Luiz 

Correa, Cristiano Quevedo e Joca Martins, disse que pequenas ações 

não resolverão o problema, contudo, a união da comunidade é 

fundamental em apoio à casa de saúde. ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO 

UTILIZADO.   ORDEM DO DIA: Moção de Apelo n° 06/2019, autoria do 

Poder Legislativo, para ser enviada à Frente Parlamentar de Combate 

aos Crimes Agropecuários da 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 – 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.  

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 – 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

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) – 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Emenda Aditiva n° 001/2019 ao Projeto de Lei nº 33/2019: acrescenta no 

final da redação do artigo 56 o seguinte texto: conforme regimento 

interno– COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Emenda Substitutiva nº 02/2019 ao Projeto de Lei 33/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Substitui a Redação do Inciso III 

do Parágrafo 1° do Art. 57° do Projeto de Lei n° 33/2019 – COLOCADA 

EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.  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 
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providências– COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Projeto de Lei n° 02/2019, Autoria do V. Miguel Adones 

de Campos-MDB, Dispõe sobre denominação de via pública no 

Município de Soledade-RS – COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:  Agradeceu aos colegas edis pelo apoio na 

aprovação das emendas de sua aos projetos de leis nesta sessão 

ordinária, e parabenizou ao V. Miguel pela iniciativa da nominação da 

Rua Bernardo Rossi Colombo.  V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:  

Agradeceu aos demais edis pelo apoio na aprovação do projeto de 

nominação da Rua Bernardo Rossi Colombo, e aos familiares do 

homenageado, que consentiram a homenagem.  V. JOSÉ ELTON DE 

MORAES – PT:  Agradeceu a presença de todos nesta sessão ordinária e 

desculpou-se por ter excedido o seu tempo de manifestação no espaço 

do Grande expediente.    V. EDSON IVO STECKER – PSDB:  Agradeceu a 

presença dos familiares do menino Bernardo Rossi Colombo nesta 

sessão ordinária.  COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:  Tornou a convidar a toda a comunidade para 

participar do baile em prol do Hospital Frei Clemente e explicou que o 

cantor João Luiz Correa solicitou desde o início a destinação dos lucros 

do evento para a compra de um aparelho de Raio X, porém, se este 

Poder Legislativo reunir-se  e conversar com ele sobre o assunto, 

certamente o mesmo irá entender as necessidades mais urgentes da 

casa de saúde e concordará em utilizar os recursos à atenção destas. 

Anunciou a liberação de novos recursos para este município através de 

emendas parlamentares. Tornou a falar sobre a precariedade das 

estradas do interior e questionou o motivo de não ter sido providenciada 

antes a terceirização dos maquinários para a manutenção das mesmas.  

V. JOÃO MARIA RODRIGUES – PROGRESSISTAS:  Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia manifestando-se favorável às 

mesmas, sobretudo o projeto de regulamentação do Conselho Tutelar 

e suas emendas. Parabenizou aos familiares do menino Bernardo Rossi 

Colombo, homenageado com a nominação de uma via pública nesta 

sessão ordinária. Tornou a agradecer a acolhida dos demais edis e 

servidores da casa legislativa neste período em que esteve no exercício 

da vereança.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:  Sugeriu aos 

demais edis que todos compareçam pilchados à sessão solene de 

entrega do Voto de Louvor ao cantor João Luiz Correa, na próxima 

quinta-feira, e que seja convidado um membro da comunidade 

artística de Soledade para realizar uma apresentação alusiva ao 

homenageado. Sobre os pedidos de providências encaminhados pelos 
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edis componentes da situação ao Executivo municipal, disse que este é 

o papel dos vereadores, averiguar as necessidades da comunidade e 

levá-las ao conhecimento da administração. Tornou a falar sobre o 

Campeonato Municipal de Futebol, dizendo que a comunidade do 

Bairro Ipiranga realmente esperava mais do Departamento Municipal 

de Esportes na escala dos jogos, pelos investimentos que foram feitos no 

campo de futebol e esforços investidos a fim de oferecer boas 

condições às disputas naquele espaço. 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: 


