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     Ata nº 13/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia oito 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 – 

Alírio Malmann, 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 - Eduardo Tatim Rotava e Ida Dolores Walendorff; Bancada 

do PSDB - Edson Ivo Stecker e Luiz Carlos Vizzoto, Bancada do PDT – 

Sidnei Barbosa de Souza.  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 12/2019 a qual foi aprovada por unanimidade. A 

seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura do Expediente: PROJETO 

DE LEI Nº 04/2019, de autoria dos vereadores Gustavo Baldissera, José 

Elton de Moraes e Luiz Carlos Vizzoto: Dispõe sobre a denominação de 

quadra de esportes e dá outras providências. SUGESTÃO DE PROJETO DE 

LEI Nº 01/2019, de autoria do Vereador Sidnei Barbosa de Souza: Autoriza 

a celebração de termo de fomento com o Conselho Municipal Pró-

segurança – CONSEPRO e dá outras providências. REQUERIMENTO 

04/2019: VOTO DE LOUVOR – de autoria do Vereador Edson Ivo Stecker, 

REQUER, conforme normas regimentais dispostas no art. 119, inciso I, que 

seja concedido Voto de Louvor ao Moto Grupo “Bicho Véio” - 

Irmandade, de motociclistas dedicada ao crescimento do mototurismo, 

que foi responsável pela organização e realização do 17º Sul & Motos, 

evento que reuniu cerca de 3 mil motos e aproximadamente 10 mil 

pessoas no Encontro Sul-Americano de Motociclismo que aconteceu 

junto as comemorações do aniversário do município e que projetou 

Soledade, seu comercio, sua hospitalidade para além das fronteiras não 

só do nosso Estado, mas do Brasil e portanto merecem nosso 

agradecimento e reconhecimento. VOTO DE PESAR: Voto de Pesar de 

autoria do Poder Legislativo enviado aos familiares de IVANIR PEDRO 

LODI. Voto de Pesar de autoria do Poder Legislativo enviado aos 

familiares de FATIMA GORETE COSTA DA SILVA. INDICAÇÕES: 

INDICAÇÃO Nº 02/2019, de autoria do Vereador Gustavo Baldissera, que 

solicita ao Poder Executivo a realização de estudos acerca do depósito 

de entulhos deste município, localizado no Bairro Botucaraí, nas 

proximidades da antiga FEBEM, a fim de evitar incidentes perigosos 

como o fogo ateado aos resíduos, que há vários dias segue liberando 

fumaça e oferecendo riscos à saúde dos moradores próximos. 
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INDICAÇÃO Nº 03/2019, de autoria do Vereador Eduardo Tatim Rotava, 

que solicita ao Poder Executivo que faça um levantamento das vias que 

não possuem ainda rede de esgoto e faça um cronograma para a 

construção da canalização do esgoto que corre a céu aberto. PEDIDOS 

DE PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 50/2019, autoria do V. Sérgio 

Rodrigues da Silva – Bancada do MDB, solicita ao Poder Executivo que, 

através da Secretaria competente providencie com urgência a 

britagem da pista e colocação de grades na tubulação de esgoto na 

Rua Rodolfo ribas, no Bairro Ipiranga. Pedido de Providência n° 51/2019, 

autoria do V. Sérgio Rodrigues da Silva – Bancada do MDB, solicita ao 

Poder Executivo que, através da Secretaria competente providencie 

com urgência a colocação de 04 (quatro)braços de luz, com 

lâmpadas, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, abaixo do 

cruzamento com a Rua Professor Goulart, no Bairro Ipiranga. Pedido de 

Providência n° 52/2019, autoria do V. João Francisco dos Santos – 

Bancada do PSB, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente providencie com urgência a colocação de um redutor de 

velocidade na avenida Marechal Floriano, próximo ao acesso do 

Campus da UPF, no Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 53/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera- Bancada do MDB, solicita ao Poder 

Executivo que, através da Secretaria Competente, providencie com 

urgência melhorias para a continuidade da Rua Frei Olívio Mocelin, no 

Bairro Botucaraí, a fim de oferecer aos moradores daquele local a 

mínimas condições de acesso as suas residências. Pedido de 

Providência n° 54/2019, autoria do Gustavo Baldissera- Bancada do 

MDB, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente, providencie com urgência reparos na tubulação de 

esgoto e conserto de buraco na Rua Primeiro de Maio, nas proximidades 

da residência de nº 582, Bairro Ipiranga. Pedido de Providência n° 

55/2019, autoria do V. João Francisco dos Santos – Bancada do PSB, 

solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente 

providencie com urgência a colocação dois redutores de velocidade 

na avenida Pinheiro Machado, próximo ao móveis Cella e outro próximo 

ao Rancho Balança. PAUTA DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 

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

casos específicos de regularização fundiária da extinta COHAB, bem 

como situações de diminuta importância do credito tributário, e dá 

outras providências.  GRANDE EXPEDIENTE:   V. ALÍRIO ALMERI MALMANN 

– MDB:    Parabenizou ao Sr. Luciano Chiarelli pelo excelente trabalho 

que vem desenvolvendo através da ONG Sopro da Vida. Falou sobre a 

denúncia constatada junto aos órgãos ambientais acerca do descarte 
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do sistema de poda neste município, anunciou que solicitará 

informações a fim de saber se há irregularidades com as diretrizes da 

NBR – ABNT, e disse que no próximo dia 27/04 haverá coleta de lixo 

eletrônico na cidade. Agradeceu às secretarias municipais de 

Agricultura e de Obras, pela atenção às suas indicações de 

providências.  Parabenizou às secretarias municipais de Indústria e 

Comércio e de Educação e Cultura, pela belíssima decoração da 

Praça Central Olmiro Ferreira Porto. Anunciou também que a empresa 

Somave encontra-se com as obras concluídas, aguardando somente 

um documento do Ministério da Agricultura.  Lamentou a baixa 

participação da comunidade à reunião para tratar da mobilidade 

urbana em nosso município, disse que tal assunto é de extrema 

importância, pois estarão sendo aprovadas medidas de médio e longo 

prazo, mas para isso é necessário que a comunidade participe e dê suas 

opiniões. Sobre o trânsito, disse que os estacionamentos já encontram-

se regulamentados a fim de atender a todas as necessidades, com 

estacionamentos rotativos, padronização dos táxis, estacionamento 

municipal gratuito, demarcação rigorosa de vagas e placas de 

sinalização, dentre outros, o que coloca nossa cidade um passo à frente 

com relação à mobilidade urbana, contudo, muito ainda falta a ser 

feito, especialmente na parte da conscientização dos cidadãos.   V.  

EDSON IVO STECKER – PSDB:   Disse que, como legislador e defensor dos 

interesses públicos, escolheu a bandeira da saúde de modo geral, mas 

especialmente do Hospital Frei Clemente, e também as estradas do 

interior, que é de onde provém a parte mais volumosa da arrecadação 

própria do município, e os agricultores e produtores rurais não pedem 

além da disponibilização de água potável e condições razoáveis de 

acesso nas estradas, logo, estamos vivendo um tempo em que não se 

pode mais aplicar dinheiro “bom” em cima de dinheiro “ruim”, ou seja, 

é preciso garantir que os recursos aplicados realmente resultados 

eficazes, como serviços duradouros nas estradas, sem tapa-buracos, o 

que pode ser alcançado com a terceirização das vias gerais. Propôs 

Voto de Louvor ao Moto Grupo Bicho Véio, em reconhecimento pelos 

belíssimos encontros de motociclistas que vêm sendo promovidos pelo 

grupo há dezessete anos, engrandecendo a nível internacional o nome 

do município de Soledade.  V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:    Falou 

sobre o voto de louvor de sua autoria em parceria com o V. Edson, a ser 

concedido ao Moto Grupo Bicho Véio, lembrou a época em que o seu 

estabelecimento comercial sediou os encontros do grupo para 

organização destes eventos que alcançam maior sucesso a cada 

edição, enaltecendo sempre mais o nome de Soledade. Apoiou as 
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palavras do V. Edson com relação às estradas do interior, disse não 

considerar-se um crítico das ações da administração municipal, e sim 

um lutador pela solução das coisas da melhor maneira, disse que apesar 

da boa vontade dos secretários municipais de Obras e de Agricultura, 

não é mais possível realizar pequ8enos consertos nas vias, pois atingiu-

se um ponto em que não há mais condições e a situação pede por uma 

solução sólida, além do que, não basta passar anos e anos falando em 

terceirização, é necessário agir. Solicitou ao Executivo Municipal que 

tome providências urgentes com relação aos esgotos que correm a céu 

aberto em vários pontos da cidade, realizando levantamento de todos 

os locais que necessitam de colocação de tubulação nova ou reparos 

nas já existentes e do custo de tais obras, a fim de resolver tal situação 

que é inadmissível.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Agradeceu à 

Sociedade de Proteção Ambiental Sopro da Vida pelo excelente 

trabalho que presta junto à comunidade com a coleta do lixo eletrônico 

na cidade, resíduos estes que muito contaminariam o meio ambiente, e 

falou da necessidade de adaptação da legislação municipal a fim de 

melhor atender as necessidades ambientais.  Solicitou ao Executivo 

Municipal que providencie com a máxima urgência reparos para o final 

da Rua Frei Olívio Mocelin, no Bairro Botucaraí, e também para a 

canalização de esgoto da Rua 1º de Maio, nas proximidades do nº 582, 

no Bairro Ipiranga. Convidou a toda a comunidade para participar da 

festa na localidade de São Jorge, em São Tomé. Falou sobre o problema 

do abandono de animais no centro da cidade, que vem agravando-se 

de forma assustadora ultimamente, seja junto à Praça Central ou 

próximo a residências e estabelecimentos comerciais, situação que já é 

insustentável, e apelou à comunidade para que conscientize-se mais 

acerca dos transtornos acarretados por atais práticas, que expõem os 

animais a toda sorte de perigos e riscos de causarem acidentes, 

ataques às pessoas e aumenta a disseminação de doenças, pois sem a 

colaboração não haverá ONG ou cuidado do poder público que 

resolva o problema, além dos casos de maus tratos sofridos pelos 

animais em casa, e citou mais uma ocorrência atendida pela polícia 

civil nesta data no Bairro Botucaraí ,onde não foi possível salvar a vida 

do animal.   V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    NÃO FEZ 

USO DA PALAVRA.  V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:     Solicitou 

ao Executivo Municipal que providencie a colocação de redutores de 

velocidade na Av. Marechal Floriano, nas proximidades do acesso ao 

campus da UPF, e também na Av. Pinheiro Machado, nas proximidades 

da indústria de móveis Cella e nas imediações do Rancho Balança, 

ambos no Bairro Botucaraí.  Parabenizou a todas as pessoas que estão 
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plantando flores em locais onde antes era depositado lixo em vários 

pontos da cidade, mostrando que é possível sim transformar o cenário 

de nossa cidade.  Manifestou apoio à sugestão de projeto de lei 

encaminhada pelo V. Sidnei Barbosa ao Poder Executivo, de 

celebração de termo de fomento para repasse de recursos ao 

CONSEPRO, e disse esperar que o convênio com aquele órgão seja 

restabelecido. Convidou à comunidade em geral para participar da 

festa da localidade de São Jorge, em São Tomé, no próximo final de 

semana, cujos lucros serão destinados às obras do pavilhão 

comunitário.   V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:    Anunciou que já 

estão sendo feitas junto ao pátio interno e ao ponto de captação de 

água da CORSAN as melhorias necessárias a fim de sanar os problemas 

de falta de abastecimento que vêm ocorrendo seguidamente em nossa 

cidade, e lamentou a precariedade no atendimento prestado até 

agora pela RGE àquela companhia. Falou sobre a situação da ponte 

da comunidade da Margem São Bento, explicou que as proteções 

laterais foram retiradas a pedido dos agricultores a fim de comportar o 

tráfego de máquinas agrícolas.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    

Convidou a toda a comunidade para participar de audiência pública 

a realizar-se no próximo dia 11/04 às 19:00hs nesta câmara de 

vereadores, com o Dep. Elvino Bohn Gass, onde serão tratados assuntos 

atinentes à reforma previdenciária e suas implicações.  Manifestou 

satisfação com a proximidade do início das atividades da empresa 

Somave, dizendo esperar que a documentação ambiental seja 

liberada logo. Reforçou o convite dos vereadores Gustavo e João 

Francisco para a festa da comunidade São Jorge, em São Tomé.  Falou 

sobre a viagem do Prefeito, Sr. Paulo Cattâneo, juntamente com o 

presidente do Hospital Frei clemente, Sr. Sebastião Avani da Silva, a 

Brasília, onde foram reivindicar a destinação de recursos para a casa de 

saúde. Apoiou a sugestão de projeto de lei do V. Barbosa para 

celebração de termo de fomento entre a municipalidade e o 

CONSEPRO, com repasses de recursos, e colocou-se à disposição para 

auxiliar nas tratativas com o gestor municipal, pois a Brigada Militar 

necessita muito apoio do poder público. Parabenizou aos vereadores 

Eduardo e Edson pela iniciativa na concessão do voto de louvor ao 

Moto Grupo bicho Véio, em reconhecimento pelo sucesso alcançado 

com os encontros de motociclistas em nossa cidade. Apoiou as palavras 

do V. Jorgenei com relação à retirada das proteções laterais da ponte 

da comunidade da Margem São Bento.  V. JUNIOR KOCH BERTE – 

PROGRESSISTAS:   AUSENTE.    V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    NÃO FEZ 

USO DA PALAVRA.      V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Agradeceu 
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ao representante da ONG Sopro da Vida, Sr. Luciano Chiarelli pelo 

maravilhoso trabalho prestado à comunidade com a coleta do lixo 

eletrônico em nossa cidade, e lamentou a falta de consciência ainda 

existente entre a população em relação ao meio ambiente, com a 

prática de desrespeitos dentre os quais pode-se citar a poda de árvores 

sem época definida, que acarreta grandes transtornos às vias públicas 

pelo desregramento do descarte de entulhos. Anunciou à comunidade 

de São Tomé que a compra do material para conclusão das redes de 

canalização de água já encontra-se em processo de licitação, e disse 

esperar que em breve estejam sanados todos os problemas de 

abastecimento existentes no interior.  Parabenizou a todas as equipes 

que participam do Campeonato Municipal de Futebol e solicitou a 

todos os jogadores, dirigentes de clubes e torcedores maiores 

compreensão e respeito pela arbitragem das competições. Anunciou 

aos moradores do Bairro Fontes que nesta semana estarão iniciando-se 

os trabalhos de recolhimento de entulhos ali, e solicitou a todos que 

depositem seus resíduos para serem coletados. Com relação às estradas 

do interior, disse concordar que algumas vias ainda apresentam 

problemas, contudo, a maioria já apresenta boas condições de 

trafegabilidade.  SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:     Solicitou ao 

Executivo Municipal que providencie com a máxima urgência a 

realização de melhorias na rede de iluminação pública da continuação 

da Av. Marechal Floriano abaixo do cruzamento com a Rua Professor 

Goulart, no Bairro Ipiranga, e também a colocação de britas e reparos 

na canalização de esgotos da Rua Rodolfo Ribas, no Bairro Farroupilha. 

Agradeceu ao Secretário Municipal de Agricultura pela atenção aos 

seus pedidos de providências para as comunidades do interior. 

Agradeceu também às pessoas que estão recuperando os antigos 

depósitos de lixo e entulhos em vários pontos da cidade, transformando 

de forma muito positiva a paisagem urbana.   V. SIDNEI BARBOSA DE 

SOUZA – PDT:    Parabenizou ao V. Edson pelos seus empenho e 

persistência em prol do Hospital Frei Clemente e pelas estradas do 

interior, sem nunca cansar-se de batalhar apesar dos poucos resultados. 

Parabenizou também ao V. Gustavo, que luta, embora com 

dificuldades, pela causa animal, disse saber que a sua passagem por 

esta casa legislativa é breve, mas as suas bandeiras sempre serão a da 

segurança pública e a educação, disse ainda considerar muito justo o 

embate político em defesa dos interesses da comunidade, pois os edis 

são eleitos e remunerados para isso, portanto, não é justo que fiquem 

em cima do muro esperando apenas pelas próximas eleições.  

Agradeceu a todos os demais edis que apoiaram a sua sugestão de 
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projeto de lei para celebração de termo de fomento entre a 

municipalidade e o CONSEPRO, para repasse de recursos financeiros ao 

órgão. Tornou a dizer que as suas bandeiras são a segurança pública e 

a educação, parabenizou ao V. Alírio Malmann pelo trabalho de 

educação no trânsito, prestado pelo Departamento Municipal de 

Trânsito, disse que infelizmente o povo nem sempre reconhece, pois só 

querem as coisas prontas e não costuma respeitar a sinalização, 

lembrou que a Brigada Militar trabalha em prol da ordem e da 

segurança públicas,  muitas vezes enfrentando grandes dificuldades, 

com baixíssimo efetivo e salários atrasados, e sugeriu que parte do saldo 

do orçamento não executado deste poder legislativo seja destinado à 

segurança pública sem esperar apenas por ações do governo do 

estado.   ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA: NÃO 

HAVIA MATERIA. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:  Manifestou preocupação com relação aos entulhos 

deste município.  V. ALÍRIO ALMERI MALMANN – MDB:   Agradeceu a 

presença de todos nesta sessão ordinária e falou sobre a instalação de 

um novo poço artesiano na comunidade da Macieira, que virá 

beneficiar várias famílias.  V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:   Disse 

que a questão do entulho na cidade é realmente preocupante, e 

parabenizou às pessoas que estão plantando flores e embelezando 

pontos que antes eram depósitos de lixo, com relação ao descarte final 

dos resíduos, disse que a párea atualmente disponível deveria servir 

para depósito de restos de construção e poda de árvores, mas 

infelizmente nas ruas de nossa cidade são encontrados uma infinidade 

de materiais e tudo acaba indo para lá, e sugeriu ao V. Gustavo que, 

ao invés de pedir a realização de estudos, ligue direto para a FEPAM a 

fim de que o órgão fiscalize a área podendo com isso embargá-la e os 

entulhos terem de permanecer depositados nas ruas, obstruindo-as.   V. 

GUSTAVO BALDISSERA – MDB:   Disse ao V. Pedro Marafon que 

apresentou a indicação com relação à queima de entulhos na área de 

descarte final porque recebeu reclamações da comunidade acerca 

da liberação de fumaça que vem causando transtornos aos moradores 

próximos, que apoia muito o trabalho da equipe de coleta de entulhos 

mas acredita que nada será com ataques aos colegas.  

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

a falar a falta de planejamento de trabalho na Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos, citando o caso da área de descarte final dos 

entulhos, que já encontra-se saturada, comprometendo a qualidade 

dos serviços prestados à comunidade e já necessitando de 

licenciamento de um novo espaço, o que certamente demandará mais 
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vários meses de tratativas, e também com relação às estradas do 

interior, cujas condições de trafegabilidade são precárias, 

comprometendo o escoamento da safra, disse que é necessário 

começar a planejar desde agora para o próximo período de colheita, 

ou mais um ano passará sem nenhu8ma providência e o problema se 

repetirá na próxima safra. Parabenizou ao V. Barbosa pela sua estadia 

no exercício da vereança e convidou-o a continuar participando dos 

trabalhos legislativos trazendo sugestões. Ainda com relação aos 

entulhos, disse que a lei regulamentadora já existe. Bastando ter-se a 

iniciativa de pô-la em prática, caso contrário, ficar-se-á enxugando 

gelo sem nada resolver.   V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:    

Agradeceu à CORSAN pela drenagem de uma vertente, resolvendo um 

problema antigo que estava gerando transtornos há muito tempo no 

final da Rua Emílio de Moraes, no Bairro Missões. Sobre a mobilidade 

urbana, sugeriu que a comunidade participe mais ativamente das 

reuniões, pois em breve certamente será apresentado pelo Executivo 

Municipal o projeto do Novo Plano Diretor, e é extremamente necessário 

ouvir a opinião das pessoas que aqui residem, pois algumas mudanças 

serão propostas e depois de aprovada a matéria torna-se complicado 

reverter a situação.  Falou sobre uma de suas propostas de campanha 

eleitoral, como a causa animal, disse ter-se deslocado até outros 

municípios para conhecer projetos pertinentes, especialmente de 

castração e chipagem, disse ter sido voto vencido com relação à 

implantação de um canil municipal, mas questionou se nos dias atuais 

as ruas de nossa cidade não são o verdadeiro canil para animais 

abandonados, lembrou a ocasião em que esteve em Brasília buscando 

recursos para serem aplicados no projeto Castra Fácil, recursos estes 

que foram destinados e liberados através de emenda parlamentar do 

Dep. Cajar Nardes, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), mas até hoje não há nem previsão para o início do 

funcionamento do referido projeto.     V. SIDNEI BARBOSA DE SOUZA – 

PDT:   Tornou a dizer que admira o V. Edson pela sua persistência em 

defesa do Hospital Frei Clemente e das estradas do interior.  Disse que é 

muito necessário resgatar os valores do civismo junto às crianças e 

adolescentes da rede de educação, pois os mesmos não podem ser 

perdidos se quisermos viver em uma sociedade civilizada e de nada 

adiantará investir pesadamente em segurança se não houver 

educação, pois um precisa respeitar o espaço do outro para que as 

coisas possam funcionar. Sugeriu que seja implantado em nossa cidade 

um alvará com limitação de horário de funcionamento, especialmente 

para aqueles estabelecimentos comerciais barulhentos e que geram 
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reclamações da comunidade.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   

Anunciou que em breve estarão sendo disponibilizados à polícia civil, 

veículos e equipamentos destinados através de emendas de bancada 

da Câmara dos Deputados.  Parabenizou ao Delegado Regional de 

Polícia, Sr. Márcio Marodin pelo excelente trabalho que vem 

desempenhando em prol de nossa comunidade e da região. 

Concordou com as palavras do V. Edson com relação ao planejamento 

do trabalho nas estradas do interior. Sobre o projeto Castra Fácil, cedeu 

a palavra ao V. Gustavo, que explicou que tal projeto é bastante 

complexo mas encontra-se já em processo de conclusão, devendo 

entrar em funcionamento em breve, e que o canil municipal pode 

tornar-se um grande problema para a municipalidade ao longo do 

tempo.   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          
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