
1 

 

     Ata nº 12/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia primeiro de abril 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 e Luiz Carlos Vizzoto.  Havendo número legal 

o senhor presidente abriu os trabalhos em nome de Deus, procedendo 

à leitura da Resolução nº 02/2019 que concedeu licença ao vereador 

Miguel Adones de Campos, pelo período de 30 dias, a contar do dia 29 

de março do corrente ano por motivo de doença e convocou o 2º 

suplente da bancada do MDB Senhor Alírio Malmann para assumir o 

cargo na ausência da titular pelo período de 1º a 27 de abril do corrente 

ano. Resolução nº 03/2019 que concedeu licença ao vereador Ilânio 

Casagrande Guerra, pelo período de 15 dias, a contar do dia 1º de abril 

do corrente ano por motivo de doença e convocou o 3º suplente da 

bancada do PDT Senhor Sidnei Barbosa de Souza para assumir o cargo 

na ausência da titular pelo período de 1º a 15 de abril do corrente ano, 

em razão da desistência do 1º Suplente, Senhor Heron Alambrador e da 

2ª Suplente, Senhora Maria Teresinha dos Santos Vasconcelos. O Senhor 

presidente solicitou que os suplentes se posicionassem frente à mesa 

principal e prestassem o seguinte juramento (art. 8º “a” do Regimento 

Interno )“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”, 

pelos suplentes foi dito: “Assim eu prometo”, logo após o Senhor 

presidente os declarou empossados e solicitou que ocupassem seus 

lugares na bancada do MDB e PDT. Dando seguimento aos trabalhos e 

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

foram colocadas em discussão e votação as ATAS Nº 10 e 11/2019 as 

quais foram aprovadas por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário 

procedeu a leitura do Expediente: EMENDAS: Emenda Modificativa 01 

ao Projeto de Lei Complementar n 26/2019, de autoria dos Vereadores 

Eduardo Tatim e Ida Walendorff RESOLUÇÕES: Resolução nº 02/2019: 

CONCEDE licença para tratamento de saúde ao Vereador Miguel 

Adones de Campos pelo prazo de 30 dias e convoca o 2º suplente Alirio 

Malmann de 1º a 27 de abril.  Resolução nº 03/2019: CONCEDE licença 

para tratamento de saúde ao Vereador ILANIO CASAGRANDE GUERRA 
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pelo prazo de 15 dias e convoca o 3º suplente Sidnei Barbosa de Souza, 

em razão da desistência do 1º e 2º suplente. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: 

Pedido de Informação n° 05/2019: de autoria do V. Junior Koch Berté, 

da Bancada Progressista que solicita ao Poder Executivo as seguintes 

informações sobre o Banco do Empreendedor: - Quais os 

critérios/requisitos analisados para concessão de empréstimos? - Para 

quais empresários/empresas já foi concedido empréstimo?  - Qual a 

rubrica orçamentária do Banco do Empreendedor e quais o valores 

foram disponibilizados no ano de 2018 e qual a previsão para o ano de 

2019? Pedido de Informação n° 06/2019: de autoria do Vereador Edson 

Ivo Stecker, da Bancada do PSDB, que solicita ao Poder Executivo as 

seguintes informações acerca da venda da Folha de Pagamento dos 

servidores dos Poderes Executivo e Legislativo de Soledade ao Banco 

Bradesco no exercício de 2018:  - Quais foram os valores recebidos pelo 

Poder Executivo referentes à venda da folha de pagamento? Quais 

foram os valores recebidos pelo Poder Legislativo referentes à venda da 

folha de pagamento? - Onde foram aplicados os referidos recursos? 

Que sejam fornecidas cópias da documentação relativa ao processo 

licitatório da venda da folha de pagamento. VOTO DE PESAR: Voto de 

Pesar de autoria do Poder Legislativo enviado aos familiares de Pedro 

Valdemir de Oliveira. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência 

n° 44/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera – Bancada do MDB, solicita 

ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente providencie 

com urgência o patrolamento da estrada geral da localidade de 

Rincão dos Coelhos, passando pela propriedade do Senhor Heitor 

Volmar Borges. Pedido de Providência n° 45/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera – Bancada do MDB, solicita ao Poder Executivo que, através 

da Secretaria competente providencie com urgência o patrolamento e 

alargamento da estrada que passa pela propriedade do Senhor 

Marcelo Pimentel, na localidade de Margem São Bento. Pedido de 

Providência n° 46/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera – Bancada do 

MDB, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente providencie com urgência o patrolamento e melhorias 

para as ruas Layr Lermer e Cesar Santos, na vila São Bom Jesus, Bairro 

Botucaraí. Pedido de Providência n° 47/2019, autoria do V. Edson Ivo 

Stecker- Bancada do PSDB, solicita ao Poder Executivo que, através da 

Secretaria Competente, realize com urgência os serviços de capina e 

limpeza das vias públicas do Bairro Expedicionário, especialmente nas 

proximidades da pracinha do CTG Argemiro Martins Pinto. Pedido de 

Providência n° 48/2019, autoria do V. Eduardo Tatim Rotava – Bancada 

Progressista, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 
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competente, realize o patrolamento e britagem da Travessa Carlos 

Germano Goelzer. Pedido de Providência n° 49/2019, autoria do V. 

Eduardo Tatim Rotava – Bancada Progressista, solicita ao Poder 

Executivo que, através da competente providencie o desentupimento 

do bueiro da Rua Santa Cruz do Sul, próximo a residência do nº 

800.PAUTA DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 03/2019: de autoria do 

V. Gustavo Baldissera que dispõe sobre a denominação de logradouro 

público e dá outras providências. Emenda 01 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 26/2019 de autoria dos Vereadores Eduardo Tatim e 

Ida Walendorff, Projeto de Lei Complementar nº 26/2019: Institui o 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de 

Soledade, Emenda 01 ao Projeto de Lei n 34/2019: autoria do Vereador 

Gustavo Baldissera, Projeto de Lei n°34 /2019, Institui o Plano Municipal 

de desenvolvimento Rural do Município de Soledade, e dá outras 

providências. GRANDE EXPEDIENTE:   V. ALÍRIO ALMERI MALMANN – MDB:    

Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, 

manifestando-se favorável às mesas, especialmente ao plano de 

desenvolvimento rural, por acreditar que é muito necessário incentivar 

a agricultura e o trabalho no campo, evitando-se desta forma um dos 

problemas que mais assolam o setor primário nos últimos tempos, que é 

o êxodo rural.   V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:   Falou sobre o Projeto de 

Lei Nº 026/2019, que institui o novo regime jurídico dos servidores deste 

município, lamentando que mais uma vez o Poder Legislativo veja-se 

diante de uma matéria a ser apreciada sem a presença da 

documentação necessária para tanto, disse ser favorável à matéria, 

contudo, a mesma esteve em tramitação nesta casa legislativa por 

quarenta e cinco dias, tempo mais do que necessário para que o autor 

providenciasse toda e qualquer documentação necessária, o que mais 

uma vez não ocorreu, denotando mais uma vez a incompetência e 

descaso daquele órgão com relação aos edis, falou sobre a emenda 

proposta pelos edis componentes da bancada Progressista, que visa 

contemplar mais servidores e não apenas dois ou três, e solicitou apoio 

de todos na aprovação da mesma. Tornou a lamentar o descaso do 

Poder Executivo com relação às matérias enviadas para esta casa 

legislativa, e também a conivência dos edis componentes da bancada 

do MDB, que são a maioria aqui e não manifestam nenhum esforço no 

sentido de melhorar ações desta natureza vindas daquele poder. 

Agradeceu a todas as pessoas que participaram de uma ou de outra 

maneiras do baile em prol do Hospital Frei Clemente, realizado na 

semana passada, agradeceu aos artistas João Luiz Correa, Joca Martins 

e Cristiano Quevedo, que animaram o evento, e anunciou a liberação 
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de mais uma emenda parlamentar de autoria da Dep. Yeda Crusius, 

destinando recursos para a instituição.  V. EDUARDO TATIM - 

PROGRESSISTAS:    Falou sobre as matérias constantes da Pauta de 

Ordem do Dia desta sessão ordinária, manifestando-se favorável às 

mesmas, especialmente ao Projeto de Lei Nº 034/2019, que trata do 

plano de desenvolvimento da agricultura, dizendo considerar esta uma 

importante medida em prol do progresso do setor primário em nosso 

município. Falou também sobre a emenda proposta pelos edis 

componentes da bancada Progressista ao Projeto de Lei Nº 026/2019, 

que institui o novo regime jurídico dos servidores deste município, 

solicitando o apoio dos demais edis na aprovação da mesma, disse 

discordar totalmente daquelas pessoas desinformadas que ainda 

tentam justificar as falhas administrativas do governo com os salários dos 

servidores públicos, como se o problema fossem os mesmos,  questionou 

se a culpa pela precariedade da situação financeira que assola o país 

de modo geral é mesmo daquelas pessoas que todos os dias honram o 

setor público com seu trabalho, na grande maioria das vezes com 

salários são defasados, como é o caso dos servidores do Município de 

Soledade, precisando muito mais de defesa do que de ataques, e citou 

o como exemplo projeto de reforma da previdência social, que 

acarretará prejuízos a muitos brasileiros. Apoiou as palavras do V. Edson 

com relação à falta de compleição observada em várias matérias 

oriundas do Poder Executivo, o que é lamentável.   V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:    Parabenizou à comunidade Santo Expedito pelo 

sucesso alcançado com a festa em honra ao padroeiro, realizada no 

último final de semana. Manifestou-se favorável às matérias constantes 

da Pauta de Ordem do Dia, especialmente o Projeto de Lei Nº 026/2019, 

que trata do novo regime jurídico dos servidores municipais, por saber 

das dificuldades em que muitas vezes tais trabalhadores exercem suas 

funções, e também no merecimento dos mesmos a melhores 

condições, e ao Projeto de Lei Nº 034/2019, que trata do plano de 

desenvolvimento rural, matérias esta à qual apresentou emenda 

incluindo como diretriz a questão das estradas, pois considera muito 

importante na atração de recursos para tais fins. Solicitou ao Executivo 

Municipal, providências com relação às estradas das comunidades da 

Margem São Bento e Rincão dos Coelhos e também às ruas Layr Lermer 

e Dr. Cezar Santos, da comunidade do Serro das Motos, Bairro Botucaraí.  

Agradeceu a todos os edis que fizeram-se presentes à assembleia da 

AVASB, ocasião em que foi eleita a nova diretoria da entidade, lembrou 

a sua trajetória à frente da mesma neste último exercício e disse esperar 

que a nova gestão dê continuidade aos trabalhos iniciados, 
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fortalecendo o auxílio no progresso de toda a região.   V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Parabenizou ao V. Gustavo pelo bom 

trabalho realizado à frente da AVASB e também a todas as pessoas que 

estiveram envolvidas na realização do baile em prol do Hospital Frei 

Clemente, dizendo considerar muito válida a integração da 

comunidade pela continuidade do funcionamento da instituição. 

Parabenizou também ao Moto Grupo Bicho Véio pelo sucesso do 

encontro de motociclistas Sul & Motos, evento de alto nível, que 

alcança maior sucesso a cada ano, trazendo excelentes retornos ao 

comércio local.  Disse que o trabalho dos edis é apreciar, 

independentemente de siglas partidárias, projetos que beneficiem à 

municipalidade a atendam aos interesses do povo, como é o caso dos 

projetos de leis Nº 026/2019 e 034/2019, constantes da Pauta de Ordem 

do Dia desta sessão ordinária, aos quais é totalmente favorável. Com 

relação à falta de documentação dos projetos protocolados junto a 

esta casa legislativa pelo Poder Executivo, disse que tal prática é 

lamentável. Sobre o projeto de lei que trata do novo regime jurídico dos 

servidores municipais, disse saber do empenho e merecimento de tais 

trabalhadores, portanto, considera justa a aprovação da matéria, 

juntamente com as emendas propostas, e, sobre a alteração no tempo 

para incorporação das funções gratificadas, disse que tal medida vem 

apenas retomar o sistema já praticado pelo município e alterado há 

alguns anos atrás, fazendo com isto justiça aos servidores públicos. 

Apoiou as palavras do V. Eduardo Tatim com relação ao projeto de 

reforma da previdência social, que tramita junto ao Congresso Nacional 

e questionou se as classes mais atingidas são de fato aqueles com maior 

poder aquisitivo do país.  V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    NÃO 

FEZ USO DA PALAVRA.   V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:    Falou 

sobre as condições dos calçamentos e passeios públicos das vias 

urbanas deste município, cuja maioria apresenta sérios problemas, 

necessitando providências com urgência, e também das lixeiras e 

abrigos em paradas de ônibus, que necessitam de melhor atenção por 

parte da administração municipal. Agradeceu ao Secretário Municipal 

de Agricultura, V. Juarez da Rosa Moraes, pela explanação realizada 

aos edis, na sala de comissões, nesta data, acerca do Projeto de Lei Nº 

034/2019, que trata do plano de desenvolvimento rural, matéria esta 

que irá a apreciação ne4sta sessão ordinária e merece sim ser apoiada 

pelos benefícios que trará ao setor primário. Concordou com os demais 

edis com relação aos projeto enviados incompletos a esta casa 

legislativa pelo Executivo Municipal, pois considera necessário respeitar 

a linha de trabalho dos vereadores, e, sobre o Projeto de Lei Nº 
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026/2019de Lei Nº 026/2019, manifestou-se favorável por acreditar que 

o funcionalismo público merece ser defendido e não sacrificado. 

Parabenizou ao Moto Grupo Bicho Véio pelo sucesso alcançado com o 

encontro de motociclistas Sul & Motos.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    

Parabenizou ao V. Gustavo pelo excelente trabalho realizado à frente 

da AVASB neste último exercício e disse considerar muito válidas as 

ações conjuntas dos edis e representantes de nossa região. Anunciou às 

comunidades do Curuçu e Rincão dos Lautert que as patrolas já 

encontram-se trabalhando nas estradas e logo as providências 

solicitadas serão atendidas, disse saber das dificuldades enfrentadas 

pela Secretaria Municipal de Obras devido à extensão da malha viária 

e à escassez de recursos, contudo, acredita que seja possível atender a 

todas as demandas. Agradeceu aos artistas que estiveram animando o 

baile em prol do Hospital Frei Clemente e a todas as pessoas que todos 

os dias lutam pela manutenção da atividade daquela casa de saúde. 

Parabenizou também ao Moto Grupo Bicho Véio pelo sucesso 

alcançado com o encontro de motociclistas Sul & Motos, evento que a 

cada ano alcança maior sucesso trazendo grandes retornos ao 

comércio local. Com relação à reforma da previdência social, disse que 

basta mexer nas bases de contribuição dos magistrados e entes políticos 

do alto escalão e a previdência nunca quebrará.  V. JUNIOR KOCH 

BERTE – PROGRESSISTAS:   Falou sobre as matérias constantes da Pauta 

de Ordem do Dia, manifestando-se favorável às mesmas, 

especialmente ao Projeto de Lei Nº 026/2019 e suas emendas, que trata 

do novo regime jurídico dos servidores municipais, matéria esta que 

acredita vir em benefício daquela classe trabalhadora, e, com relação 

à falta de documentação constatada em várias matérias apresentadas 

pelo Poder Executivo, disse que infelizmente tal prática é rotineira.  

Solicitou ao Executivo Municipal, informações acerca de critérios e 

requisitos para concessão de empréstimos a empresas através do 

Banco Empreendedor e relação de empresas já beneficiadas pelo 

projeto, disse não ser favorável aos empréstimos, mas sim à forma de 

investimentos de recursos que vem sendo realizados pela administração 

municipal.  Com relação ao Campeonato Municipal de Futebol, 

lamentou o fato de as pessoas que trabalham na arbitragem de tais 

eventos ainda não terem recebido nenhum pagamento, apesar de as 

competições encontrarem-se já na sua fase final, e apelou ao 

Departamento Municipal de Esportes para que interceda em favor 

desta questão.    V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Falou sobre 

reclamações recebidas da comunidade acerca da queima de 

entulhos nas proximidades da antiga FEBEM, no Bairro Botucaraí, e 
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também com relação às estradas das comunidades de Posse Generoso 

e Rincão dos Lautert.  Solicitou ao Executivo Municipal que tome 

providências urgentes com relação à rede de distribuição de água 

potável na comunidade do Espraiado, onde há algumas famílias 

sofrendo com a falta do benefício. Solicitou que fique registrado na ata 

desta sessão ordinária que, nesta data, renuncia à liderança da 

Bancada do PSDB. Reforçou as palavras do V. Gustavo com relação às 

ruas da comunidade do Serro das Motos, no Bairro Botucaraí, disse 

também ter recebido várias reivindicações de melhorias àquelas vias. 

Agradeceu à Secretaria Municipal de Obras pelo trabalho realizado em 

estrada da comunidade da Macieira.      V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON 

– MDB:    falou sobre o roteiro de coletas de entulhos, lamentando o fato 

de ainda antes da conclusão dos trabalhos de recolhimento no Bairro 

Missões, em vários pontos já coletados pode-se verificar a existência de 

novos montes de resíduos, disse que a falta de colaboração das pessoas 

é o maior problema da manutenção da limpeza das vias públicas e 

apelou à comunidade para que retirem seus entulhos alguns dias antes 

das datas previstas para o recolhimento em seus bairros, a fim de evitar 

tais transtornos.  Com relação à queima de resíduos no Bairro Botucaraí, 

disse que já foram acionados o corpo de bombeiros e maquinários 

públicos para revirar os montes de entulhos, mas infelizmente não foi 

possível apagar o fogo. Apoiou as palavras do V. Junior Berte com 

relação à arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol e solicitou 

maior respeito para com aqueles trabalhadores. Sobre o projeto do 

novo regime jurídico dos servidores municipais, disse ser favorável de 

tudo o que vir em reconhecimento e valorização do trabalho, mas não 

com o intuito de privilegiar a alguns em desigualdade com os demais, e 

que é necessário começar valorizando os menos favorecidos, disse 

também, saber que os salários no município de Soledade estão 

defasados, contudo, é necessário trabalhar, pois é dali que sai o 

sustento de muitas famílias, e também, e acredita que deve haver um 

enxugamento melhor na máquina pública a fim de valorizar aos que 

realmente trabalham. Sobre as estradas do interior, solicitou à Secretaria 

Municipal de Obras que dê atenção especial à comunidade do 

Curuçu, e, sobre as ruas Layr Lermer e Cesar Santos, disse que nesta 

época o Executivo Municipal não irá disponibilizar uma máquina para 

fazer a manutenção das mesmas, mas o secretário sabe de tal 

necessidade e assim que possível, providenciará as melhorias ali 

necessárias. Parabenizou ao Moto Grupo Bicho Véio pelo sucesso 

alcançado com o encontro de motociclistas Sul & Motos, e aos artistas 

que animaram o baile em prol do Hospital Frei Clemente.  SERGIO 
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RODRIGUES DA SILVA – MDB:     Falou sobre o encontro de motoqueiros, 

que foi um belíssimo evento, reunindo cerca de dez mil pessoas e 

trazendo excelentes retornos ao comércio local de modo geral.  

Anunciou ao V. Vizzoto que em breve será instalada uma caixa d’água 

em sua comunidade, beneficiando os moradores, e agradeceu à 

Secretaria Municipal de Agricultura pela explanação realizada aos edis 

na sala de comissões nesta data.  Com relação ao Projeto de Lei Nº 

026/2019,  disse ter solicitado à presidente do Sindicato dos Servidores 

Municipais de Soledade - Simsol, a revisão da matéria no sentido de 

beneficiar àqueles funcionários que pegam no pesado e recebem 

salários muito baixos da mesma forma que a meia dúzia que será 

contemplada, por merecimento, valorizando principalmente os 

pequenos, pois é uma vergonha o funcionário trabalhar nos dejetos e 

valetas e perceber menos de mil reais por mês, logo, esta é a única 

forma de fazer justiça ao aprovar a referida matéria, e esse é o seu 

desejo.   V. SIDNEI BARBOSA DE SOUZA – PDT:    Agradeceu a acolhida 

dos demais edis e manifestou vontade de realizar um trabalho sério e 

empenhado durante o período em que permanecer no exercício da 

vereança, lembrou a época em que esteve à frente do projeto Brigada 

Mirim e recebeu apoio deste Poder Legislativo, fato pelo qual é muito 

grato. Agradeceu a todos que nele depositaram seu voto de confiança 

e prometeu honrar tal confiança defendendo especialmente a 

bandeira da segurança pública. Falou sobre a atual situação política 

do país e disse que a mudança depende muito do esforço da cada um. 

ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 

nº 03/2019: de autoria do V. Gustavo Baldissera que dispõe sobre a 

denominação de logradouro público e dá outras providências – 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Emenda 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2019 de autoria dos 

Vereadores Eduardo Tatim e Ida Walendorff – COLOCADO EM 

VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei 

Complementar nº 26/2019: Institui o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos do Município de Soledade - COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Emenda 01 ao Projeto de Lei n 34/2019: 

autoria do Vereador Gustavo Baldissera - COLOCADO EM VOTAÇÃO – 

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.  Projeto de Lei n°34 /2019, Institui o 

Plano Municipal de desenvolvimento Rural do Município de Soledade, e 

dá outras providências - COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO 

POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V. ALÍRIO ALMERI 

MALMANN – MDB:  Agradeceu à Vice-Prefeita Marilda Borges Corbelini 

pela iniciativa na apresentação do Projeto de Lei Nº 026/2019 e disse 
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realmente não saber como ficará o impacto financeiro do mesmo com 

a aprovação da emenda Nº 001, pois inicialmente a matéria 

beneficiaria apenas três servidores e o valor seria insignificante.  V. JOÃO 

FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:   Deu boas-vindas aos suplentes de 

vereadores empossados nesta data.  Com relação ao Projeto de Lei Nº 

026/2019, disse esperar quer o Executivo Municipal providencie o 

impacto financeiro nos próximos dias.  V. IDA DOLORES WALENDORF – 

PROGRESSISTAS:  Agradeceu o apoio dos demais edis na aprovação da 

Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 026/2019.  V. SERGIO RODRIGUES DA 

SILVA – MDB:  Agradeceu a presença de todos nesta sessão ordinária.  

V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:  Disse ao Secretário Municipal da 

Agricultura, Sr. Juarez da Rosa Moraes, esperar que até o final do seu 

mandato os problemas de distribuição de água no interior estejam 

resolvidos. Disse ser favorável a todos os projetos que beneficiem os 

servidores, porém, acredita que deveria beneficiar desde os menores.  

V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:  Agradeceu a presença de todos nesta 

sessão ordinária, e, com relação à reforma previdenciária, disse 

acreditar que a mesma deve começar de cima para baixo.  

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:    

Lamentou a renúncia do V. Vizzoto à liderança da bancada do PSDB e 

disse estar honrado em assumir tal liderança. Falou sobre a taxa de 

mortalidade infantil em nosso município, que vem aumentando 

assustadoramente nos últimos anos, e também sobre outros detalhes 

que definem a nossa realidade e são minuciosamente estudados pelos 

ministérios para a destinação de recursos. Relatou a triste realidade das 

estradas do interior e parabenizou às secretaria municipais de Obras e 

de Agricultura, que vêm prestando os melhores serviços possíveis com 

os recursos de que dispõem e apesar de todas as dificuldades.  V. 

EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:  Disse que é necessário olhar com 

mais carinho para o setor primário e os moradores das comunidades do 

interior, pois tudo o que estes reivindicam são boas condições das 

estradas e disponibilidade de água potável, entretanto, os retornos de 

seu trabalho são extremamente importantes para a economia da 

municipalidade. Falou também sobre a reunião de que participou nesta 

tarde, que tratava do projeto de mobilidade urbana no município, 

especialmente sobre o problema dos estacionamentos na região 

central da cidade e a possibilidade de adoção das ciclovias.   V. 

JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:  Falou sobre a trajetória dos 

familiares do cantor João Luiz Correa e de alguns outros tropeiros neste 

município, disse que é muito necessário resgatar a cultura gaúcha o 

quanto antes, e falou sobre um projeto de sua autoria, chamado 
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Campeirando a Cultura Gaúcha, que encontra-se em fase conclusiva 

e o qual pretende apresentar em breve.  V. SIDNEI BARBOSA DE SOUZA 

– PDT:  Agradeceu a todas as pessoas que compareceram para assistir 

a esta sessão ordinária, disse que tal fato é muito importante para o 

trabalho dos edis e lamentou que a comunidade não participe mais 

ativamente. Disse que certamente aprenderá muito com os demais 

edis, contudo, acredita que seja necessário trabalhar 

independentemente de siglas partidárias. Tornou a falar sobre a 

situação da segurança pública, que necessita de providências 

urgentemente. 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: 


