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    Ata nº 15/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e dois 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 – Ilanio 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 14/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do Expediente: Projeto de Lei n° 06/2019, autoria dos Vereadores 

José Elton de Moraes-PT, Gustavo Baldissera-MDB e Eduardo Tatim, 

Bancada Progressista, Dispõe sobre a vedação de Fogos de Artificio de 

Estampido e Explosão no Município de Soledade e dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 07/2019, autoria dos vereadores Alírio 

Malmann e Gustavo Baldissera bancada do MDB, Dispõe sobre a 

regulamentação do tempo de uso de vaga de idoso e dá outras 

providências. Sugestão de Projeto de Lei n° 02/2019, autoria do V. 

Eduardo Tatim bancada Progressista, Institui o Programa de Creche 

para Idosos no Âmbito do Município de Soledade, Estado do Rio Grande 

do Sul. Requerimento n° 06/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, 

conforme normas Regimentais, nós temos do art. 160 do RI, Requer que 

seja a convocado a comparecer nesta casa, o Secretário da Saúde, 

Senhor Diego Vidaletti da Silva para que explane sobre as atividades da 

Secretaria, em especial sobre as ambulâncias. PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 65/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera-MDB, solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor 

competente, providencie com urgência, melhorias para Rua Laydes 

Borges, Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 66/2019, autoria do 

V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao Poder Executivo Municipal 

através do setor competente, providencie com urgência, o 

desentupimento de redes de Esgoto na Rua Passo Fundo, nas 

proximidades da residência da senhora Salete Araújo, e ao final da 

Travessa Bandeirantes, nas proximidades da esquina com a Travessa 

Santa Cruz n° 80, Bairro Ipiranga. Pedido de Providência n° 67/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao Poder Executivo 
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Municipal através do setor competente, providencie com urgência, o 

plantio de grama na praça da comunidade Primavera, Bairro Botucaraí. 

Pedido de providência n° 68/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, 

solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor competente, 

providencie o patrolamento da estrada partindo da RS 332 passando 

pelo mercado do Maneco Schaeffer, passando pela propriedade do Sr. 

João Antônio Lamaison Borges, propriedade da família Andrade pelo 

silo da Cooperativa até o Senhor Ibanez Portella. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDAS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei Complementar n° 33/2019, 

altera o Art. 48 e 245 da Lei Municipal de n° 4.031, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores do Município de Soledade. PAUTA DA ORDEM DO 

DIA:  Resolução de 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° 04/2019, autoria dos Vereadores Gustavo 

Baldissera-MDB, José Elton de Moraes-PT e Luiz Carlos Vizzoto-PSDB, 

Dispõe sobre denominação de quadra Esportiva e Da outras 

Providencias. 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. Veto à Emenda de n° 01/2019 ao Projeto de Lei 

Complementar de n° 26/2019; Projeto de Lei Complementar de n° 

33/2019, altera o Art. 48 e 245 da Lei Municipal de n° 4.031, que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Soledade. GRANDE 

EXPEDIENTE:   V. ALÍRIO ALMERI MALMANN – MDB:    Anunciou a toda a 

comunidade que no próximo sábado, 27/04, haverá recolhimento de 

lixo eletrônico em nossa cidade, e solicitou a colaboração de todos que 

tenham em suas residências produtos eletrônicos e/ ou lâmpadas e 
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baterias, ou móveis em desuso, para que aproveitem a oportunidade 

de descarte, falou sobre as conseqüências futuras do descarte indevido 

dos resíduos na natureza, disse que felizmente a nossa topografia aqui é 

muito boa, porém, no futuro viremos a sofrer.  Manifestou satisfação com 

a inclusão do Projeto de Lei Nº 005/2019, de sua autoria, à Pauta de 

Ordem do Dia, e falou sobre normas impostas aos serviços de táxi até 

pouco tempo atrás.  Falou também sobre o Projeto de Lei Nº 007/2019, 

de sua autoria conjuntamente com o V. Gustavo Baldissera, que limita 

em uma hora o tempo de estacionamento nas vagas destinadas para 

idosos, e explicou que muitas pessoas com idade acima de sessenta 

anos ainda trabalham e a permanência do veículo na vaga durante o 

dia todo prejudica a prioridade pretendida com a criação da mesma.   

V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:    Lembrou a época em que esteve 

Secretário Municipal de Agricultura, quando desenvolveu projetos de 

correção do solo no interior, criou grupos dentre a comunidade rural e 

também o programa água para Todos, medidas estas que o fazem 

orgulhar-se pelo êxito do trabalho desenvolvido à frente daquela 

secretaria, porém, lamentou os sérios transtornos sofridos ao deixar o 

setor no final da administração Cainelli/ Vizzoto, após o que passou a ser 

acusado e chamado de ladrão perante toda a comunidade, 

acusações estas cuja leviandade ficou provada definitivamente há 

poucos dias com a sua absolvição unânime junto ao Tribunal de Justiça, 

disse não guardar ódio nem rancor, porém, buscará retratação pública 

daquelas pessoas que o caluniaram de forma tão infeliz, antecipando-

se em condená-lo, e disso não abrirá mão.  V. EDUARDO  TATIM - 

PROGRESSISTAS:    Falou sobre a sugestão de projeto de lei de sua autoria 

encaminhada ao Poder Executivo, que trata da criação de uma 

Creche para Idosos em nosso município, projeto este que viria beneficiar 

muitas famílias que sofrem com a falta de possibilidade de trabalho por 

não terem com quem deixar seus entes idosos, e disse esperar que o 

mesmo seja proposto pelo gestor, disse ainda esperar que em breve 

comece a ser discutida em nível nacional a legalização e 

regulamentação da profissão de cuidador de idosos. Com relação ao 

veto do Poder Executivo à Emenda Nº 001 ao Projeto de Lei Nº 026/2019, 

disse que a justificativa  apresentada é inadmissível, pois as normas 

defendidas são as mesmas não observadas na proposição inicial, pois o 

impacto financeiro não foi apresentado ao referido projeto de lei, 

ademais alguns equívocos vêm acontecendo com relação à  

competência dos edis, portanto, será contrário a tal veto, pois as 

alterações propostas pela emenda supra citada visavam apenas a 

manutenção do tempo previsto nos regimes jurídicos anteriores à Lei 
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Municipal Nº 3.359/2011, disse ainda que a referida emenda deveria ter 

sido estudada pelo Poder executivo ao invés de ser vetada, pois as 

incorporações das funções gratificadas aqui discutidas requerem muito 

trabalho e merecimento por parte do servidor.   V. GUSTAVO BALDISSERA 

– MDB:    Falou sobre o Projeto de Lei Nº 004/2019, de sua autoria, que 

dispõe sobre a nominação de um ginásio de esportes neste município, 

solicitando o apoio dos demais edis na aprovação da matéria, pois 

trata-se de personalidade muito merecedora de tal honraria, e também 

sobre o Projeto de Lei Nº 007/2019, de sua autoria em parceria com o V. 

Alírio Malmann, que limita o tempo de permanência nas vagas de 

estacionamento destinadas para idosos, e o Projeto de Lei Nº 006/2019, 

de sua autoria em parceria com o V. José Elton, que trata da vedação 

de uso, transporte, armazenamento  e comercialização de foguetes, 

rojões e fogos com estampido  neste município, o que acredita ser uma 

excelente medida em favor das crianças, pessoas idosas e dos animais, 

que muito sofrem com o barulho em ocasiões comemorativas. Solicitou 

a realização urgente de melhorias na Rua Laydes Borges e o plantio de 

gramas na praça da comunidade Primevera, ambas no Bairro 

Botucaraí, e melhorias para as redes de esgoto e saneamento da rua 

Passo Fundo e da Travessa Santa Cruz, no Bairro Ipiranga. Falou sobre a 

viagem que fará a Brasília nesta semana, onde juntamente com alguns 

colegas edis, estará participando da Marcha do Vereadores, 

adquirindo melhores conhecimentos e levando várias demandas desta 

municipalidade a serem apresentadas aos deputados em visitas aos 

gabinetes a fim de angariar mais emendas destinando recursos para 

serem aplicados aqui.   V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    

Parabenizou às equipes, torcidas e todas as pessoas que participaram 

do Campeonato Municipal de Futebol deste ano. Sobre o veto à 

emenda de sua autoria ao Projeto de Lei Nº 026/2019, disse que já 

esperava por esta ação do Poder Executivo, porém, como o tempo 

proposto pela referida emenda para incorporação das funções 

gratificadas já esteve valendo até a promulgação da Lei Municipal 

3.359/2011, considera justo devolver tal direito ao servidor, e, com 

relação à competência, disse que a justificativa não ficou bem 

explicada por parte do gestor, portanto, manterá o seu posicionamento 

contrário ao veto, pois está aqui para defender sindicatos e sindicalistas 

e não pessoas individualmente, e sabe que existe ainda uma outra 

instância para ser recorrida.  Manifestou solidariedade ao relato do V. 

Edson com relação às acusações sofridas, dizendo que por isso é preciso 

ter-se o maior cuidado ao ouvir algo sobre outras pessoas, evitando 

julgá-las, a fim de não cometer injustiças. Manifestou-se favorável às 
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demais matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia.   V. ILÂNIO 

CASAGRANDE GUERRA – PDT:   Manifestou votos de sucesso aos colegas 

edis que estarão em viagem a Brasília nesta semana, dizendo considerar 

muito importante essa interação entre os representantes municipais e as 

maiores esferas do governo no sentido de angariar recursos e benefícios 

para nossa comunidade, e anunciou a entrega de uma escavadeira 

hidráulica para a Secretaria Municipal de Agricultura, através de 

emenda parlamentar do Dep. Afonso Motta.  Anunciou também às 

comunidades da Raia da Pedra e Pinhal que na próxima semana os 

maquinários estarão se deslocando para lá a fim de realizar todos os 

trabalhos necessários naquelas estradas, como patrolamento, bueiros e 

outras melhorias.  Manifestou-se favorável concessão do Voto de Louvor 

para a Brigada Militar, requerido pelo suplente da Bancada do PDT, Sr. 

Sidnei Barbosa de Souza, enquanto esteve no exercício da vereança, e 

parabenizou ao propositor pela belíssima iniciativa. Parabenizou ao 

funcionário desta casa legislativa, Sr. Francisco Antônio da Silva Junior 

pela passagem do seu aniversário.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – 

PSB:     Anunciou a liberação de novos recursos no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) para custeio de manutenção da atividade do Hospital 

Frei Clemente, através de emenda parlamentar de autoria do Dep. 

Heitor Schuch, disse que neste momento de crise financeira toda a 

ajuda é muito bem vinda, e manifestou gratidão ao parlamentar por 

este gesto. Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do 

Dia, manifestando-se favorável às mesmas, exceto à emenda Nº 001 ao 

Projeto de Lei Nº 026/2019, disse ter  sempre apoiado  a medidas em 

benefício dos servidores, porém, a referida emenda é inconstitucional e 

não tem como aprová-la.   Parabenizou à comunidade São Bom Jesus, 

do Bairro Botucaraí, assim como a todas as pessoas que estiveram 

envolvidas na preparação da belíssima procissão ao Morro da Cruz, 

com encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo. Parabenizou 

também a todas as equipes que participaram do Campeonato 

Municipal de Futebol, encerrado no último final de semana.    V. 

JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Falou sobre o Projeto de Lei 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, dizendo ser esta uma 

matéria muito importante para aquela classe trabalhadora, e falou 

sobre a necessidade de maiores ações da administração municipal no 

sentido de oferecer-lhes boas condições de trabalho, como abrigos 

para os pontos de táxi e melhor segurança para a classe. Falou também 
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sobre o projeto de limitação de tempo de permanência em vagas de 

estacionamento destinadas a idosos, manifestando-se favorável à 

medida, que irá garantir o uso de tais comodidades de forma mais justa, 

e disse que o sistema de estacionamento rotativo precisa ser 

implantado com urgência em nossa cidade.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES 

– PT:    Parabenizou às equipes vencedoras e a todas as demais que 

participaram do Campeonato Municipal de Esportes, que teve 

encerramento no último final de semana.  Falou sobre os profissionais da 

área da saúde atuantes na Secretaria Municipal de Saúde, 

especialmente médicos pediatras, dizendo que a municipalidade 

mantém tais profissionais de acordo com as possibilidades, e que 

atualmente são três (03) contratados. Parabenizou também à 

comunidade São Bom Jesus e a todas as pessoas que estiveram 

envolvidas na realização da belíssima procissão alusiva à Semana 

Santa, no Morro da Cruz, e falou sobre a construção daquele lindo lugar, 

que foi possível graças aos esforços e empenho dos dois últimos gestores 

municipais com a angariação de fundos através de emendas 

parlamentares, exemplo que vem sendo seguido até hoje pelos edis 

que buscam junto aos seus deputados e representantes da região novos 

recursos como a emenda do Dep. Heitor Schuch e a escavadeira 

hidráulica do Dep. Afonso Motta, para também serem aplicados em 

benefício de nossa comunidade. Falou também sobre a viagem que 

alguns edis estarão fazendo a Brasília nesta semana, dizendo dar todo 

o aval aos mesmos para que vão em busca de novas possibilidades 

para o município, independentemente de turras políticas.   V. JUNIOR 

KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:    Falou sobre o Projeto de Lei Nº 005/2019, 

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, matéria esta que muito virá beneficiar a classe dos taxistas, 

e apelou ao Poder Executivo para que tome alguma atitude 

urgentemente com relação aos estacionamentos na região central da 

cidade, pois a situação vem tornando-se cada vez mais caótica, disse 

saber que o gestor é contrário aos estacionamentos rotativos, porém, 

acredita que medidas como a criação de vagas específicas com 

tempo determinado para ocupação já amenizaria o problema. Falou 

também sobre as filas de espera em filas de agências bancárias da 

cidade, cujo tempo limite determinado por lei é de trinta (030) minutos 

em dias anteriores ou posteriores a feriados, e quinze (015) minutos nos 

demais dias úteis, determinação esta que não vem sendo cumprida por 

nenhuma das instituições aqui existentes.    V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – 
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PSDB:    Falou sobre o projeto de lei 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, lembrando 

que outros edis já tentaram anteriormente, através de projetos de lei, 

realizar as adaptações necessárias atinentes a tal assunto, o que não foi 

na época e está sendo possível agora, o que é de grande valia para a  

classe dos taxistas, e também com relação ao projeto de limitação do 

tempo de permanência em vagas destinadas ao uso para idosos, que 

também considera uma medida muito útil, disse porém, que é 

necessário fiscalizar o cumprimento de tais medidas, ou as mesmas não 

servirão para nada, a exemplo do tempo de permanência em filas de 

agências bancárias, cuja limitação existe já há vários anos e até o 

presente momento não é descumprida. Agradeceu à Secretaria 

Municipal de Obras pela atenção ao seu pedido de providências para 

as ruas Layr Lermer e Cesar Santos, na comunidade do Serro das Motos, 

Bairro Botucaraí. Falou sobre os recursos que vêm sendo liberados para 

o Hospital Frei Clemente através de emendas parlamentares, e disse 

que a união de esforços é a única saída para a séria crise em que se 

encontra a instituição. Sobre os abrigos em pontos de táxi, lembrou que 

o único existente na cidade foi construído na administração Cainelli/ 

Vizzoto, junto à Praça Olmiro Porto, e lamentou a deficiência de tais 

comodidades, tanto em pontos de táxi quanto em paradas de ônibus.  

Parabenizou aos familiares da personalidade a ser homenageada nesta 

sessão ordinária com a nominação de um espaço público através do 

Projeto de Lei Nº 004/2019, de sua autoria em parceria com os 

vereadores Gustavo Baldissera e José Elton de Moraes.      V. PEDRO 

ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Parabenizou às equipes e à arbitragem 

que participaram do Campeonato Municipal de Futebol deste ano, que 

encerrou-se no último final de semana. Parabenizou também ao V. Alírio 

pela iniciativa no Projeto de Lei Nº 005/2019, 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. Sobre o recolhimento de entulhos, disse que as coletas 

devem ser concluídas até a próxima semana no Bairro Fontes e após 

serão realizadas no Bairro Expedicionário, e pediu a colaboração da 

comunidade a fim de manter mais limpas as vias públicas.  SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Falou sobre a personalidade que será 

homenageada nesta sessão ordinária com a nominação de um espaço 

público através do Projeto de Lei Nº 004/2019, a qual é muito 

merecedora de tal honraria em reconhecimento aos seus feitos por esta 
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municipalidade. Falou sobre o projeto de 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, lembrando que tal medida já foi muito buscada 

anteriormente, porém, a legislação federal não permitia, e, só agora isso 

tornou-se possível, o que é muito justo para com a classe dos taxistas.       

ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO. ORDEM DO DIA: Resolução de 

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 – COLOCADO EM 

VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei n° 

04/2019, autoria dos Vereadores Gustavo Baldissera-MDB, José Elton de 

Moraes-PT e Luiz Carlos Vizzoto-PSDB, Dispõe sobre denominação de 

quadra Esportiva e da outras Providencias – COLOCADO EM VOTAÇÃO 

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

UNANIMIDADE. 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– COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 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 – COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 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– 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Veto 

à Emenda de n° 01/2019 ao Projeto de Lei Complementar de n° 26/2019– 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR MAIORIA; Projeto de 

Lei Complementar de n° 33/2019, altera o Art. 48 e 245 da Lei Municipal 

de n° 4.031, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de 

Soledade – COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V. ALÍRIO ALMERI MALMANN – 



9 

 

MDB:   Agradeceu aos demais edis pelo apoio aos projetos de leis de 

sua autoria nesta sessão ordinária. Sobre o veto à emenda Nº 001 ao 

Projeto de Lei N] 026/2019, disse que o mesmo somente foi aprovado em 

função de sua inconstitucionalidade. Explicou ao V. Berte as medidas 

que já foram tomadas e concordou que falta sim mais fiscalização por 

parte da municipalidade. V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:  

Parabenizou aos autores do projeto de nominação da quadra de 

esportes no Bairro Botucaraí, em homenagem ao Sr. Ernesto Giacomini 

(in memorian).  V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:  Disse ao V. Alírio 

que sabia que a sua emenda ao Projeto de Lei Nº 026/2019 seria vetada, 

contudo, manteve a postura contrária ao veto em protesto pelo fato de 

a proposição inicial ter sido protocolada junto a esta casa legislativa 

desacompanhada do impacto financeiro, cujas informações eram 

indispensáveis à aprovação da mesma, pois considera tal atitude do 

Poder executivo uma falta de respeito para com os edis. V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:  Disse respeitar a opinião de cada edil 

com assento nesta casa legislativa, mas questionou o motivo de alguns 

destes terem mani9festado-se favoráveis ao veto à emenda que 

recebeu aprovação unânime há poucos dias.  V. LUIZ CARLOS VIZZOTO 

– PSDB:   Disse que o seu voto contrário ao veto à Emenda Nº 001 ao 

Projeto de Lei Nº 026/2019 teve o intuito de manter o mesmo 

posicionamento tomado na semana passada, e que acredita que os 

edis devem melhor estudar as matérias antes de apreciá-las. 

Parabenizou aos familiares do Sr. Ernesto Giacomini, homenageado 

nesta sessão ordinária com a nominação de um espaço público no 

Bairro Botucaraí.  V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:  Agradeceu o apoio 

dos demais edis na aprovação das matérias de sua autoria nesta sessão 

ordinária.  V. JUNIOR BERTE – PROGRESSISTAS:  Parabenizou ao Sr. Alírio 

Malmann pelo trabalho que vem desenvolvendo junto ao 

Departamento Municipal de Trânsito, com a tomada de medidas muito 

úteis à comunidade.  V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:  Parabenizou 

à Secretaria Municipal de Obras pelo trabalho realizado nas ruas Layr 

Lermer e Cesar Santos, do Bairro Botucaraí, e solicitou que seja realizada 

manutenção periódica daquelas vias.  V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:  

Parabenizou aos familiares do Sr. Ernesto Giacomini, homenageado 

com a nominação de um espaço público nesta sessão ordinária.  

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

Parabenizou aos familiares do Sr. Ernesto Giacomini, homenageado 

nesta sessão ordinária com a nominação de uma quadra de esportes 

do Bairro Botucaraí. Falou sobre o Dep. Giovani Cherini, que considera 

ter seus méritos reconhecidos pela população, havendo angariado 
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sempre significativa votação neste município, contudo o mesmo 

reclama não ter recebido os votos merecidos e propõe emenda 

destinando para o hospital do  município vizinho um valor bem mais 

elevado em recursos do que para este que é a sua terra, disse que 

agradece da mesma forma pelos recursos, mas a situação ficaria bem 

mais tranqüila se o deputado desta terra tivesse destinado para este 

hospital o valor de um milhão de reais. Agradeceu ao gestor municipal 

que realiza os pagamentos em dia para a casa de saúde e disse que tal 

exemplo infelizmente não é seguido pelos prefeitos dos municípios 

conveniados da região. Tornou a manifestar indignação com o 

deputado desta terra que considerou-se pouco votado e destinou 

recursos ao município vizinho enquanto a nossa casa de saúde perece 

em grandes dificuldades.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   Falou 

sobre os estudos técnicos para realização do Distrito Industrial, que já 

encontram-se em andamento, e logo será possível tirar o projeto do 

papel. Parabenizou à administração municipal e à comunidade São 

Bom Jesus pela belíssima procissão alusiva à Semana Santa, realizada 

na última sexta-feira, no Morro da Cruz. Parabenizou também a todas as 

equipes que participaram do Campeonato Municipal de Futebol.    V. 

EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:    Falou sobre a situação das estradas 

do interior, que apresentam péssimas condições de trafegabilidade, 

disse que a administração municipal tem um ano para se preparar até 

a próxima temporada de colheita, e a terceirização é imprescindível. 

Com relação ao projeto da rua coberta no Largo da Matriz, disse que o 

mesmo é lindo, porém, com todos os problemas de esgotos correndo a 

céu aberto acredita que a mesma não seja prioridade. Sobre o trânsito, 

disse que a limitação do tempo de permanência em vagas para idosos 

é muito bem vinda a fim de distribuir de maneira mais justa os 

estacionamentos. 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: 


