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     Ata nº 14/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia quinze 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, Ida Dolores Walendorff e junior Koch 

Berté; 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 13/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura do 

Expediente: Resolução da Mesa n° 02/2019, autoria da Mesa Diretora, 

autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar Termo de Fomento com 

a Associação das Câmaras de Vereadores do Alto da Serra do 

Botucaraí- AVASB. Projeto de Lei n° 05/2019, autoria do V. Alirio 

Malmann-MDB, Dispõe sobre a transferência da titularidade da 

permissão de Táxi outorgada pelo Município de Soledade, regulamenta 

a transferência do direito de exploração do serviço de táxi nos termos 

do Art. 12-A da Lei Federal de n° 12.587/2012, e dá outras providências.  

Requerimento n° 05/2019, autoria do V. Sidnei Barbosa de Souza-PDT, Requer 

conforme normas regimentais dispostas no Art. 119, inciso I, que seja 

concedido Voto de Louvor à Brigada Militar de Soledade RS. Moção de Apelo 

n° 10/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada Progressista, para ser 

enviada ao Poder Executivo Municipal, para que sejam tomadas providências 

urgentes através da Secretaria Municipal de Saúde, com relação à 

disponibilidade de vacinas contra a raiva, para o uso humano e animal, junto 

a rede pública de saúde. Moção de Parabéns n° 11/2019, autoria do V. Sergio 

Rodrigues da Silva-MDB, para ser enviada à Empresa WEST HARLA CALÇADOS 

LTDA-ME, em reconhecimentos pelos vários anos de funcionamento e 

relevante contribuição com este Município. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: Pedido 

de Providência n° 56/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da Silva-MDB, solicita 

ao Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie com 

urgência a realização de revisão geral das redes de iluminação pública das 

Ruas Dr. Flores e Cel. Falkemback, no trecho compreendido entre a Av. 

Mauricio Cardoso e a Rua Júlio Cardoso, centro desta cidade. Pedido de 

Providência n° 57/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da Silva-MDB, solicita ao 

Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie com 
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urgência a realização de consertos no calçamento da Rua Álvaro Leitão, nas 

proximidades da esquina formada com a Rua João Provim, Bairro Ipiranga. 

Pedido de Providência n° 58/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da Silva-MDB, 

solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor competente, 

providencie com urgência a realização de recolhimento de entulhos na Rua 

Álvaro Leitão, nas proximidades do Centro de Atenção Psicossocial de 

Soledade- CAPS, Bairro Fontes. Pedido de Providência n° 59/2019, autoria do V. 

Sergio Rodrigues da Silva-MDB, solicita ao Poder Executivo Municipal através 

do setor competente, providencie com urgência a realização de 

patrolamento da Rua Terezinha batista Pinto, nas proximidades da residência 

do Sr. João gaiola, Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 60/2019, autoria 

do V. Sergio Rodrigues da Silva-MDB, solicita ao Poder Executivo Municipal 

através do setor competente, providencie com urgência a realização de 

melhorias no acesso da rodovia Br. 386 à Rua Dr. José Atílio Vera e ao Posto 

Dona Adélia, Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 61/2019, autoria do V. 

Sergio Rodrigues da Silva-MDB, solicita ao Poder Executivo Municipal através 

do setor competente, providencie com urgência a realização de limpeza dos 

terrenos da SOSAD, Rua Esaú Pedroso, Bairro Botucaraí. Pedido de Providência 

n° 62/2019, autoria do V. Sidnei Barboza da Souza, PDT solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie com urgência 

a colocação de um redutor de velocidade na Rua Passo Fundo, nas 

proximidades do n° 137, bairro Ipiranga. Pedido de Providência n° 63/2019, 

autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder Executivo Municipal 

através do setor competente, providencie com urgência a conclusão de 

obras de instalação de redes de canalização nas comunidades de Ponte São 

Bento, São Jorge em São Tomé, Boa União e Santa Terezinha, a fim de iniciar o 

funcionamento dos poços que já encontram-se perfurados e beneficiar a 

todas as famílias residentes nestas localidades. Pedido de Providência n° 

64/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie com urgência, o 

patrolamento da estrada da comunidade do Passo da Taipa, partindo da 

Rodovia BR 386 e passando pelas propriedades do Sr. Jonas Camargo, 

comunidade Santa Luzia, e propriedade do Sr. Natálio da Silva e família 

Portella. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO: Ofício n° 79/2019, 

resposta ao Pedido de Informação n° 04/2019. Ofício n° 88/2019, resposta ao 

Pedido de Informação n° 05/2019. Ofício n° 89/2019, mensagem de veto à 

Emenda de n° 01/2019 ao Projeto de Lei Complementar de n° 26/2019. Oficio 

n° 100/2019, do Gabinete, solicitando a retirada dos Projetos de Leis 

Complementares de n° 13 e 28/2019. PAUTA DA ORDEM DO DIA: 

REQUERIMENTO 04/2019: VOTO DE LOUVOR – de autoria dos Vereadores Edson 

Ivo Stecker e Eduardo Tatim Rotava, REQUEREM, conforme normas regimentais 
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dispostas no art. 119, inciso I, que seja concedido Voto de Louvor ao Moto 

Grupo “Bicho Véio”. ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO.   GRANDE 

EXPEDIENTE:   V. ALÍRIO ALMERI MALMANN – MDB:    Falou sobre o projeto de lei 

de sua autoria, que trata das transferências de titularidade e exploração de 

serviços de táxi neste município e regulamentando nossa legislação vigente 

aos termos da Lei Federal Nº 12.587/2012, dizendo ser esta uma matéria muito 

importante, pois os serviços de táxi estão deixando de ser serviços públicos e 

passando a ser “de interesse público”m, e, de acordo com a Constituição 

Federal, a municipalidade tem poder sim para legislar sobre tal questão.  

Anunciou à comunidade que as câmeras de vídeo monitoramento estão 

funcionando novamente e solicitou maior atenção de todos na questão do 

trânsito, disse que, naturalmente os equipamentos  estão aí para a segurança 

pública, porém estão sendo usados com a finalidade de fazer um controle 

maior no trânsito. Falou também sobre o trabalho de educação no trânsito, 

que vem sendo realizado pelo Departamento Municipal de Trânsito junto às 

escolas, e manifestando otimismo acerca dos resultados alcançados até aqui, 

especialmente com a redução de acidentes nos últimos dois anos.   V.  EDSON 

IVO STECKER – PSDB:    Apoiou as palavras do V. Alírio com relação à educação 

no trânsito.  Falou sobre a morosidade no atendimento a pedidos de 

informação de sua autoria, encaminhados ao Executivo Municipal, disse 

entender que as demandas e compromissos junto ao centro administrativo da 

Prefeitura Municipal sejam grandes, contudo, as informações solicitadas são 

indispensáveis ao bom cumprimento do seu trabalho como legislador e 

fiscalizador, portanto, logo, solicita que seus pedidos sejam atendidos com 

urgência, especialmente com relação à destinação dos recursos oriundos da 

venda da folha de pagamento deste poder legislativo ao banco Bradesco, e 

às redes de distribuição de água em algumas comunidades do interior cujos 

poços encontram-se perfurados há vários anos.  Falou também sobre as 

condições de moradia e acessibilidade das comunidades do interior, 

ressaltando que o setor primário é extremamente importante para a 

economia deste município, e os moradores do campo não reivindicam mais 

do que condições razoáveis de tráfego nas estradas e água potável para 

consumo em suas residências.  V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:    Apelou 

ao Executivo Municipal para que providencie através da Secretaria Municipal 

de Saúde, com a máxima urgência, a disponibilização de vacinas antirrábicas 

para os animais e para as pessoas, pois a raiva é uma doença seriíssima e as 

ocorrências estão cada vez mais próximas deste município, citou outro 

problema agravante a esta situação, que é a superpopulação de cães de 

rua, lembrando um antigo projeto seu para implantação do cani8l municipal, 

e disse esperar que o Castra Fácil finalmente saia do papel, pois a situação dos 

animais abandonados está ficando insustentável.  Tornou a falar sobre a sua 
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moção de apelo relativa à disponibilização de vacinas antirrábicas, dizendo 

esperar ver seu pedido atendido com urgência.  Falou também sobre a 

emenda de autoria dos edis componentes da Bancada Progressista AL novo 

regime jurídico dos servidores deste município, que foi vetada pelo gestor 

municipal sob alegação de que a matéria acarretaria sério impacto financeiro 

à municipalidade, e questionou as medidas propostas pelo projeto que dispõe 

sobre o novo regime, que também apresentam alterações passíveis de 

impacto, estimativas que não foram apresentadas e a proposta foi aprovada 

prescindindo das mesmas. Agradeceu às secretarias municipais de Obras e de 

Agricultura, pelo trabalho que vem sendo realizado junto às comunidades. 

Agradeceu também à CORSAN, pela drenagem de uma vertente no Bairro 

Missões.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Parabenizou à comunidade de 

São Tomé pela belíssima festa realizada no último final de semana.  

Parabenizou também ao V. José Elton pela iniciativa na realização da 

audiência pública sobre a reforma previdenciária, na semana passada, 

evento que contou com a presença do Dep. Ervino Bohn Gass e alcançou 

grande público desta cidade.  Falou sobre o projeto Castra Fácil, dizendo ter 

sido bastante cobrado da comunidade, e que espera por ações mais 

significativas da administração no sentido de colocar tal projeto em 

funcionamento o mais rápido possível, pois os recursos oriundos de emendas 

parlamentares solicitados pelos edis para a execução do mesmo já foram 

liberados há quase um ano, disse saber que não trata-se de algo simples como 

a entrega de equipamentos prontos para funcionar, contudo é necessário 

mais empenho, pois a proliferação de animais nas vias públicas é algo de fato 

preocupante, especialmente com o risco eminente de um surto de raiva, disse 

também estar recebendo duras críticas por parte de várias pessoas, porém, 

nenhuma dessas pessoas moveu-se no sentido de ajudar a fazer algo pela 

causa.   V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Apoiou as palavras 

do V. Eduardo Tatim com relação à emenda de autoria dos vereadores 

componentes da Bancada Progressista com assento nesta Câmara 

Municipal, proposta ao projeto de lei que dispõe sobre o novo regime jurídico 

dos servidores municipais, disse que o motivo sustentado pelo Executivo 

Municipal para o veto à referida emenda é a existência de impacto 

orçamentário em decorrência da mesma, contudo, o próprio projeto de lei 

propõe alterações ao período aquisitivo para incorporação de funções 

gratificadas e veio para apreciação desprovido do impacto, disse estar 

consciente do seu trabalho e acreditar que devem ser defendidos os interesses 

de todos os trabalhadores. Saudou especialmente às crianças participantes 

do projeto Brigada Mirim e parabenizou aos idealizadores de tal projeto, disse 

que sempre foi e será apoiadora de idéias como esta e irá defender a 

educação, e lamentou o fato de o civismo estar sendo tão pouco valorizado 
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nos últimos tempos em todo o país, o que ao seu entender é muito prejudicial.    

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

JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Parabenizou ao Sargento Barbosa pelo 

belíssimo trabalho que realiza junto à comunidade com o projeto Brigada 

Mirim. Falou sobre o ofício recebido do Poder Executivo Municipal em resposta 

ao seu pedido de informação acerca do sistema de funcionamento da SAMU, 

disse que analisará com bastante calma a correspondência e depois dará 

uma resposta para a comunidade, contudo, fará isso com segurança acerca 

das informações prestadas e sem pressa.  Anunciou à comunidade do Bairro 

Farroupilha que em breve terão início as obras de construção do pavilhão 

poliesportivo e do espaço a ser destinado ao CRAS naquele bairro.  Lembrou 

o tempo em que freqüentava a escola, dizendo ter saudade de quando 

cantava-se o Hino Nacional nas escolas e participava-se dos desfiles cívicos, 

lamentou a desvalorização dos professores e educadores nos dias atuais e 

disse que o civismo e a cidadania devem sim ser resgatados para as crianças 

e jovens de todas as redes de educação.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    

Agradeceu aos demais edis que compareceram à audiência pública sobre a 

reforma previdenciária, realizada na semana passada, e sugeriu a elaboração 

de uma moção de apelo assinada por todo o Poder Legislativo de Soledade,  

a ser enviada ao Congresso Nacional e à Câmara dos Deputados, a fim de 

que o projeto da referida reforma não seja aprovado com a atual redação, 

pois esta acarretará sérios prejuízos à classe menos favorecida de 

trabalhadores. Parabenizou à comunidade de São Tomé pela belíssima festa 

realizada no último final de semana,  agradeceu à administração municipal 

pelo auxílio dado àquela comunidade nas melhorias do salão comunitário e 

pelos reparos na estrada, que certamente ajudaram a garantir o sucesso 

alcançado com o evento, e solicitou a conclusão da instalação das redes de 

água para a localidade de São Jorge, naquela mesma comunidade. 

Anunciou que em breve pretende começar a visitação às escolas da rede 

municipal de ensino da cidade e do interior e disse esperar conseguir maiores 

recursos a fim de auxiliar mais o Hospital Frei Clemente e à Banda Municipal.   

V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:    Parabenizou ao Sargento Barbosa 

pelo belíssimo trabalho realizado em prol da comunidade com o projeto 

Brigada Mirim.  Manifestou-se favorável ao Projeto de Lei Legislativo Nº 

005/2019, de autoria do V. Alírio Malmann, que trata da regulamentação das 

transferências de titularidade e exploração de serviços de táxi neste município 

e regulamentando nossa legislação vigente aos termos da Lei Federal Nº 

12.587/2012, pois acredita que a medida beneficiará muito aos taxistas deste 

município.  Manifestou satisfação com a volta do funcionamento das câmeras 

de vídeo monitoramento instaladas pela cidade, este que foi um investimento 

alto realizado pela administração municipal e com certeza devem manter-se 
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em funcionamento. Falou sobre o grande número de pedidos de providências 

enviados pelos edis ao Executivo Municipal,  o que denota a grande 

demanda de reivindicações da comunidade a ser atendida, e apelou às 

secretarias municipais para que atendam a tais pedidos com a máxima 

brevidade.  Apoiou as palavras do V. Edson com relação aos pedidos de 

informação encaminhados ao Poder Executivo, que demoram para ser 

atendidos ou não têm todas as perguntas respondidas.  Falou sobre o 

programa Banco do Empreendedor, mantido pela administração municipal 

há cerca de dois anos, cuja finalidade é prestar auxílio aos pequenos 

empreendimentos, disse que tal programa é importante sim  para a 

comunidade, porém, há outras necessidades que estão muito a descoberto, 

como é o caso da falta de médicos pediatras na rede pública de saúde.    V. 

LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Saudou a todos e agradeceu a presença nesta 

sessão ordinária, especialmente à sua esposa, Sra. Amália aparecida de 

Souza, ex vereadora deste Poder Legislativo por três mandatos, e disse que 

procura espelhar-se no trabalho realizado por ela, sempre com equilíbrio e 

comprometimento.  Falou sobre divergências entre matérias aprovadas nos 

municípios com a legislação aprovada na esfera federal, como foi o caso do 

projeto de lei atinente ao funcionamento e normatização do Conselho Tutelar, 

apreciado nesta câmara há poucos dias, limitando a dois o número de pleitos 

a que um conselheiro deve concorrer, enquanto a Câmara dos Deputados 

aprovou recentemente uma matéria da mesma natureza determinando 

tempo ilimitado para tais concorrências. Manifestou-se favoravelmente ao 

projeto de lei de autoria do V. Alírio Malmann, que regulamenta as 

transferências de titularidade e exploração de serviços de táxi neste município 

e regulamentando nossa legislação vigente aos termos da Lei Federal Nº 

12.587/2012.      V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Falou sobre o projeto 

Brigada Mirim, que existe em nossa comunidade há muitos anos e representa 

uma belíssima maneira de formar cidadãos de bem e conscientes para o 

futuro da nação, pois as coisas que o militarismo ensina servem só para o bem.  

Disse que, como servidor público, procura sempre atender bem à 

comunidade independentemente de salário,  

e anunciou ao V. Sergio que ainda nesta semana os seus pedidos de 

recolhimento de entulhos estarão sendo atendidos, assim como a todo 

o Bairro Fontes, e solicitou que a comunidade daquele bairro auxilie 

colocando na rua os seus entulhos para serem recolhidos a fim de não 

acumularem-se novos montes de resíduos logo após a coleta. Disse ao 

V. Gustavo que as queimadas no local do descarte final dos entulhos 

não foram ocasionadas ou ordenadas por nenhum servidor,  que agora 

felizmente o problema da fumaça cessou, e apelou à população para 

que evite atear fogo aos montes de entulhos. Com relação à reforma 
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previdenciária, disse que o projeto precisa vir beneficiar a todos os 

trabalhadores e não sacrificar os menores em prol dos grandes.  SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:     Apoiou o projeto de autoria do V. Alírio 

Malmann, que regulamenta as transferências de titularidade e 

exploração de serviços de táxi neste município e regulamentando nossa 

legislação vigente aos termos da Lei Federal Nº 12.587/2012, disse que a 

matéria é muito relevante para a classe dos taxistas e explicou o motivo 

de a mesma não ter sido apresentada antes.  Com relação aos seus 

pedidos de providências encaminhados ao Poder Executivo, disse que 

tais reivindicações não são propriamente suas e sim da comunidade, 

portanto, espera vê-las atendidas, não por si mas pela população que 

necessita ter suas necessidades satisfeitas.   V. SIDNEI BARBOSA DE SOUZA 

– PDT:    Agradeceu a presença de todos os componentes, familiares e 

apoiadores do projeto Brigada Mirim, disse que o projeto realmente 

existe há muitos anos e felizmente vem ganhando valor nos últimos 

tempos, pois é uma forma muito saudável de transmitir valores 

verdadeiros de civismo e cidadania às crianças, explicou que o mesmo 

é mantido exclusivamente pelos familiares das crianças, sem nenhum 

auxílio do poder público e agradeceu a todos que dedicam-se a ele 

voluntariamente e falou sobre a sua trajetória junto à Brigada Mirim, o 

que faz com muito amor.  Solicitou a recolocação de um redutor de 

velocidade na Rua Passo Fundo, Bairro Ipiranga. Disse que a educação 

e a segurança sempre serão as suas bandeiras defendidas, e 

parabenizou ao V. Alírio pelo seu trabalho Junto áqüea pasta.   ESPAÇO 

REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO 04/2019: 

VOTO DE LOUVOR – de autoria dos Vereadores Edson Ivo Stecker e 

Eduardo Tatim Rotava, REQUEREM, conforme normas regimentais 

dispostas no art. 119, inciso I, que seja concedido Voto de Louvor ao 

Moto Grupo “Bicho Véio” – COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI 

APROVADO POR UANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V. ALÍRIO 

ALMERI MALMANN – MDB:   Agradeceu a presença de todos nesta 

sessão ordinária, especialmente aos membros do Sindicato dos 

Servidores do Município de Soledade, e manifestou-se favorável à 

aprovação do novo regime jurídico dos servidores em sua redação 

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

Lembrou a ocasião em que este poder legislativo levantou-se contra a 

de4stinação de recursos para a realização do Rodeio Internacional, o 

que levou o evento a fortalecer-se em suas últimas edições, realizadas 

sem recursos da municipalidade, o que é muito positivo, especialmente 

pela economia gerada e que pode reverter em novos investimentos 

para outras áreas mais fragilizadas da administração, como a saúde 
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pública, estradas e segurança. Lembrou projetos como o Castra Fácil 

,que espera ver em funcionamento em breve, e disse que a insistência 

dos edis na busca por soluções em algumas áreas é muito positiva.    V. 

EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:    Falou sobre um ofício que pretende 

levar a Brasília na semana que vem solicitando a cessão do espaço 

onde funcionava a Secretaria Municipal de Saúde, cessão que já foi 

negada no ano de 2018 mas que espera conseguir agora, pois aquele 

local é bastante amplo e encontra-se aparentemente ocioso, logo, 

poderá ser utilizado por outro órgão público.  Falou também sobre o 

projeto dos catadores de resíduos, que encontra-se parado e necessita 

ter continuidade.     V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   Falou sobre 

o programa Banco do Empreendedor, que considera uma excelente 

forma de manter apoio e valorização aos pequenos e micro 

empreendimentos do município, garantindo-lhes a possibilidade de 

crescimento.    V. SIDNEI BARBOSA DE SOUZA – PDT:   Agradeceu a 

acolhida dos demais edis neste tempo em que esteve no exercício da 

vereança. Apelou ao V. Gustavo para que empenhe-se ao máximo em 

favor da causa animal, especialmente com relação aos cachorros 

soltos na rua, pois a situação das vias públicas está ficando 

preocupante pela presença dos mesmo, oferecendo sérios riscos de 

ataques e acidentes. Disse que procurou fazer um bom trabalho neste 

curto período e espera ter contribuído com o poder público, e tornou a 

agradecer a acolhida de todos. 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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