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     Ata nº 19/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia treze de maio 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 -  

Miguel Adones de Campos, 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 – 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 17/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade e a ATA Nº 18/2019 – DA SESSÃO SOLENE DO VOTO DE 

LOUVOR OS MOTOGRUPO BICHO VÉIO – a qual foi aprovado por 

unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura do 

Expediente: REQUERIMENTOS: Requerimentos do Vereador Gustavo 

Baldissera solicitando a retirada dos Projetos de Lei n 06 e 07/2019. 

SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI: Sugestão de Projeto de Lei n° 03/2019, 

autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada Progressista, sugere a elaboração 

de um projeto de Lei que autorize o poder Executivo Municipal a 

celebrar parcerias Público Privadas para edificação de abrigos nos 

Pontos de ônibus do Município, para atender a população, 

procedendo a concessão administrativa dos espaços para fins de 

exploração Publicitária, cabendo ao concessionário, em contrapartida, 

a construção e manutenção dos Abrigos. Sugestão de Projeto de Lei n° 

04/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, Sugere a elaboração de 

um projeto de lei que autorize o Município de Soledade a conceder um 

terreno ao Moto Grupo Bicho Véio, para que a entidade possa construir 

a sua sede. VOTO DE PESAR: Voto de Pesar: de autoria do Poder 

Legislativo manifesta sentimentos de pêsames e solidariedade aos 

familiares da Senhora Jurema Costa de Borba. Voto de Pesar: de autoria 

do Poder Legislativo manifesta sentimentos de pêsames e solidariedade 

aos familiares da Senhora Delésia Angélica de Lima dos Santos. Voto de 

Pesar: de autoria do Poder Legislativo manifesta sentimentos de 

pêsames e solidariedade aos familiares da Senhora Librantina Borba 

Rocha. INDICAÇÕES: Indicação n° 04/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera-MDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal que determine ao 

setor competente a realização de cadastramento desta 

municipalidade em propostas de apoio a obras de infraestrutura no 
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Ministério do Turismo, cujo valor mínimo deve ser de R$ 250.000,00 

(Duzentos e cinquenta mil reais) e o prazo vai de 10 a 31 de maio do 

corrente ano. Indicação n° 05/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-

Bancada Progressista, Solicita ao Poder Executivo Municipal a 

destinação de um terreno Urbano para o projeto Catadores, bem como 

os devidos Projetos e Licenciamento ambiental para a construção do 

Galpão onde funcionará o armazenagem e separação dos resíduos 

recicláveis. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  Pedido de Providência n° 

80/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie com 

urgência a colocação de britas na Rua Eder Santos Borges, 

comunidade Primavera, Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 

81/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie a 

colocação de tampas nas bocas de lobo, troca de lâmpadas 

queimadas e limpeza na Rua José do Patrocínio, bairro Expedicionário.  

Pedido de Providência n° 82/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, 

solicita ao Poder Executivo Municipal através do Departamento de 

Trânsito demarque uma vaga de estacionamento rotativo em frente à 

Padaria Ki-Pão, na Av. Marechal Floriano Peixoto. Pedido de Providência 

n° 83/2019, autoria do V. Miguel Adones de Campos-PMDB, solicita ao 

Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie 

com urgência o conserto na tubulação de esgoto e colocação de 

tampas em boca-de-lobo localizadas na Rua Rio de Janeiro, em frente 

ao PSF Ipiranga em frente ao Salão Comunitário, Bairro Ipiranga. Pedido 

de Providência n° 84/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita 

ao Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie 

com urgência, a realização de melhorias na estrada de acesso às 

propriedades dos Senhores Antão e Leandro Rodrigues, comunidade de 

Fazenda Tarumã. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO: 

Projeto de Lei n° 40/2019, altera o art. 111 da Lei Orgânica do Município 

de Soledade, que dispõe sobre a composição dos conselhos 

municipais. Projeto de Lei n° 41/2019, dispõe sobre a regulamentação 

do tempo de uso de vaga de idoso, e dá outras providências. Projeto 

de Lei n° 42/2018, autoriza o poder Executivo Municipal a realizar termo 

de fomento com a Sociedade Civil Protetora dos Animais – SOCIPA, 

visando a prestação de atendimento médico-veterinário de castração 

e esterilização cirúrgica e cirurgias para animais abandonados de rua e 

vitaminas de maus tratos, bem como o fornecimento de consultas 

médico-veterinárias para animais abandonados e realização de 

políticas públicas acessórias referentes aos animais de Rua do Município 
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de Soledade, além do fornecimento de doses de anticoncepcionais 

para fêmeas caninas e felinas. PAUTA DA ORDEM DO DIA:  Requerimento 

n°08/2019, autoria do V. Ilânio Casagrande Guerra-PDT, Requer 

conforme normas Regimentais que seja concedido Voto de Louvor ao 

Corpo de Bombeiro de Soledade. Requerimento n° 09/2019, autoria do 

V. Gustavo Baldissera-MDB, Requer que seja concedido Voto de Louvor 

à Universidade Estadual do Rio Grande Do Sul-UERGS, unidade 

Botucaraí-Soledade. Moção n° 16/2019, de Apelo autoria do V. Eduardo 

Tatim-Bancada Progressista, para ser enviada ao Poder executivo 

Municipal para que seja providenciado um novo cadastramento dos 

Projetos deste Município atinentes às Redes de Saneamento Básico e 

distribuição de água no interior junto a Fundação Nacional de Saúde-

FUNASA. Moção n° 17/2019, de Parabéns em Nome do Poder Legislativo, 

para ser enviada ao Senhor Carlos Rogério Matuella que recentemente 

assumiu a Presidência do Sicredi Botucaraí, desejando êxito em suas 

funções. Moção n° 18/2019, de Parabéns autoria do V. Gustavo 

Baldissera-MDB, para ser enviada ao Museu das Pedras Preciosas e 

Mineralogia Egisto Dal Santo, em comemoração ao Dia Nacional dos 

Museus, que é comemorado no dia 18 de Maio. Moção n° 19/2019, de 

Parabéns autoria do Poder Legislativo, parabeniza a todos os Membros 

da APROSOL envolvidos na organização da Exposol 2019 pelo o sucesso 

de mais essa edição. GRANDE EXPEDIENTE:  V.  EDSON IVO STECKER – 

PSDB:     Manifestou-se favoravelmente às matérias constantes da Pauta 

de Ordem do Dia, explicou aos empresários presentes que os edis nunca 

posicionam-se contrários aos projetos que visem a geração de 

empregos, todavia o processo de concessão dos incentivos é um tanto 

moroso, e tal morosidade deve-se ao tempo de elaboração do projeto 

ao Poder Executivo, pois tais matérias são apreciadas com a maior 

brevidade possível, tão logo sejam protocoladas junto a esta Casa 

Legislativa, e a informação de que as mesmas têm tramitação 

demorada aqui não é verdadeira, disse também que gostaria de poder 

aprovar incentivos bem mais significativos aos empreendimentos locais, 

citou o caso da empresa Semeatto,  cujo prédio destinado à mesma 

continua ocioso e em estado de depreciação enquanto a 

municipalidade contrai mais e mais gastos com incentivos a outras que 

poderiam estar instalados lá. Falou sobre o projeto do Parque Industrial, 

que até os dias atuais não conseguiu sair do papel, apesar de a área 

ter sido destinada já há muitos anos. Falou também dos recursos 

angariados junto aos parlamentares para esta municipalidade, dos 

quais quantias significativas foram liberadas, para a Secretaria 

Municipal de Saúde e para o Hospital Frei Clemente, e também para a 



4 

 

causa animal, uma verba de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

que até o presente momento não recebeu a devida aplicação, pois o 

projeto Castra Fácil não saiu do papel enquanto o problema dos 

animais de rua torna-se cada vez maior. Questionou ao Executivo 

Municipal quando será tomado providência com relação a uma nova 

área para descarte dos entulhos recolhidos na cidade, considerando 

que a área atual já está ficando saturada. Solicitou ao Setor Municipal 

de Planejamento que refaça os cadastros de seus projetos junto à 

FUNASA o quanto antes, pois já estamos no mês de maio e esta 

municipalidade ainda não possui nenhum protocolo junto àquele 

órgão.    V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:    Sugeriu ao Executivo 

Municipal a elaboração de um projeto de lei que possibilite a formação 

de parcerias público privadas para a construção e manutenção de 

abrigos em paradas de ônibus, disse que as benfeitorias são muito 

necessárias, especialmente em épocas de frio e chuvas, e uma parceria 

como o supra citada virá viabilizar melhor publicidade às empresas e a 

manutenção dos abrigos sem custos à municipalidade. Solicitou 

construção de um abrigo na parada de ônibus e reparos em boca-de-

lobo na esquina das ruas Vacaria e Dona Mocinha, no Loteamento Ortiz. 

Solicitou também ao Poder Executivo a destinação de um terreno onde 

possa ser construído o galpão para ser usado na armazenagem e 

separação de resíduos relativas ao projeto Catadores, o qual busca 

implantar neste município desde o exercício de 2017, quando a verba 

parlamentar para execução foi liberada, e que certamente virá 

implementar os rendimentos das pessoas que trabalham com a 

catação de resíduos recicláveis na cidade e a geração de novos 

empregos, o que é muito positivo.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    

Falou sobre a sua participação dos edis com assento nesta casa 

legislativa na Marcha de Vereadores, em Brasília, oportunidade que 

aproveitaram para realizar visitas aos gabinetes de parlamentares e 

levar demandas desta municipalidade a fim de angariar recursos 

financeiros e incentivos, disse acreditar que muitas sementes boas foram 

plantadas lá e logo os retornos virão. Agradeceu aos demais edis pela 

aprovação unânime das suas moções de apelo encaminhadas à 

Polícia rodoviária Federal e CCR Via Sul, solicitando a instalação de 

controladores de velocidade junto ao trecho da rodovia BR 386 que 

atravessa o Bairro Botucaraí, nesta cidade, disse que vários 

equipamentos estarão sendo instalados em rodovias federais e o local 

solicitado necessita muito dos mesmos a fim de oferecer maior 

segurança aos moradores que realizam diariamente a travessia da BR 

386, onde há constante desrespeito aos limites de velocidade, o que já 
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ocasionou dezenas de acidentes.  Solicitou melhorias para acesso a 

propriedades localizadas na comunidade de Fazenda Tarumã, 

tratamento de água em Posse Generoso, e reparos para a Rua Eder 

Santos Borges, na comunidade Primavera, Bairro Botucaraí. Solicitou 

também apoio dos demais edis no reconhecimento do trabalho da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, que tem feitos 

muito relevantes junto a esta municipalidade. Parabenizou aos autores 

da homenagem outorgada ao Moto Grupo Bicho Véio, em solenidade 

realizada na última sexta-feira. Apelou ao Poder Executivo para que 

realize cadastro de seus projetos junto ao Ministério do Turismo.   V. IDA 

DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:     NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   

V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   Falou sobre o seu voto de louvor 

a ser outorgado ao Corpo de Bombeiros de Soledade e solicitou o apoio 

aos demais edis no sentido de aprovar unanimemente honraria, pois os 

trabalhadores daquele órgão são muito merecedores do 

reconhecimento por seus serviços prestados junto à comunidade. Falou 

também sobre os recursos já conseguidos para este município pelos edis 

através de emendas parlamentares, ressaltando a importância das 

viagens a Brasília, pois é nestas oportunidades que realizam-se as visitas 

aos gabinetes de deputados e senadores e são levadas ao seu 

conhecimento as demandas por recursos.  Falou também sobre as 

estradas do interior, especialmente das comunidades do Pinhal e da 

Raia da Pedra, anunciando que nos próximos dias as melhorias 

necessárias estarão sendo realizadas ali.  Anunciou à comunidade do 

Pinhal que me breve o poço artesiano perfurado há vários anos estará 

sendo liberado para funcionamento, e os problemas de abastecimento 

de água serão finalmente resolvidos.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS 

– PSB:     NÃO FEZ USO DA PALAVRA.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – 

MDB:     Falou sobre o ofício recebido do Corpo de Bombeiros de 

Soledade em resposta à sua indagação acerca da possibilidade de 

oferecimento de curso de prevenção de incêndio e primeiros socorros 

para a voluntários de nossa comunidade, resposta esta que foi 

afirmativa, o que é muito bom, pois este tipo de ação voluntária faz 

grande diferença na salvação de vidas, e manifestou-se totalmente 

favorável ao voto de louvor de autoria do V. Ilânio à corporação.  

Solicitou ao Sr. Secretário Municipal de Saúde que forneça a vacina 

antigripal aos servidores municipais, a fim de oferecer aos mesmos boas 

condições de saúde e a possibilidade de prestar melhores serviços à 

comunidade, especialmente na época de inverno que se aproxima.   V. 

JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Explicou à comunidade que alguns 

projetos de concessão de incentivos não serão apreciados nesta sessão 
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ordinária por falta de pareceres, mas na próxima semana certamente 

os mesmos estarão devidamente aptos e serão aprovados, e 

parabenizou à administração municipal que continua incentivando 

empresas apesar da crise e da escassez de recursos vivenciadas 

atualmente.  Parabenizou aos autores do voto de louvor outorgado ao 

Moto Grupo Bicho Véio, em solenidade na semana passada, e sugeriu 

ao Poder Executivo a concessão de um terreno para o moto grupo, a 

exemplo do que foi concedido aos caminhoneiros. Anunciou aos 

moradores da comunidade São Jorge, em São Tomé, que as melhorias 

estarão sendo realizadas nas estradas assim que o tempo permitir. Falou 

sobre a falta de energia elétrica nesta cidade e na região, ocorrida na 

semana passada em virtude do roubo de cabos, o que considera um 

absurdo e acredita que os responsáveis devam ser punidos com a 

prisão.  Explicou à comunidade do Bairro Fontes que o PSF permaneceu 

fechado por alguns dias na semana passada por motivo de 

manutenção.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:    AUSENTE.    V. 

LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Agradeceu a presença dos empresários 

que compareceram para assistir a esta sessão ordinária, anunciou que 

os projetos de concessão de incentivos aos seus empreendimentos 

serão aprovados unanimemente com certeza nos próximos dias, e 

parabenizou-os pelo esforço empenhados em seus empreendimentos 

neste município. Reiterou solicitação para melhorias nas estradas das 

comunidades do Rincão dos Lautert e Rincão dos Baianos. Com relação 

ao roubo de cabos que ocasionou a falta de energia elétrica por longo 

período na semana passada em toda a região, disse que mais 

vergonhoso do que o furto é a falta de ação da companhia RGE, que 

não possui sequer um vigilante zelando pela subestação, a despeito das 

elevadas contas pelo fornecimento de energia, denotando interesse 

somente nos lucros sem a menor preocupação com o bem estar dos 

consumidores.  Falou sobre a reforma da previdência social, 

lamentando que os reajustes pesarão mais nas alíquotas dos 

trabalhadores mais pobres, massacrando mais uma vez a esta camada 

já tão sofrida, enquanto os de alto escalão nada sofrerão.  Convidou à 

comunidade em geral para participar da novena em preparação para 

a festa de Santa Rita.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   Falou 

sobre as viagens dos edis a Brasília, ressaltando não ser contrário às 

mesmas, pois são muito importantes para a captação de recursos para 

a municipalidade, contudo, estas poderiam ser um pouco mais 

limitadas a fim de evitar desperdícios, citou os recursos liberados através 

de emendas de parlamentares do MDB, e disse que o V. José Elton de 

Moraes merece parabéns por todo o seu esforço. Disse que está na hora 
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de os edis unirem-se e trabalharem por um objetivo único ao invés de 

falando de estradas ruins, de poços perfurados e da empresa Semeatto, 

pois muita coisa que não foi feita na época certa está sendo 

providenciada agora, portanto, é tempo de mudar o discursos e 

trabalhar junto sem culpar uns aos outros.     V. PEDRO ROMÁRIO 

MARAFON – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.    SERGIO RODRIGUES DA 

SILVA – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.       ESPAÇO REGIMENTAL:    

NÃO UTILIZADO.   ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO 

DIA: Requerimento n°08/2019, autoria do V. Ilânio Casagrande Guerra-

PDT, Requer conforme normas Regimentais que seja concedido Voto de 

Louvor ao Corpo de Bombeiro de Soledade - COLOCADO EM 

VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Requerimento n° 

09/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Requer que seja 

concedido Voto de Louvor à Universidade Estadual do Rio Grande Do 

Sul-UERGS, unidade Botucaraí-Soledade - COLOCADO EM VOTAÇÃO – 

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Moção n° 16/2019, de Apelo 

autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada Progressista, para ser enviada ao 

Poder Executivo Municipal para que seja providenciado um novo 

cadastramento dos Projetos deste Município atinentes às Redes de 

Saneamento Básico e distribuição de água no interior junto a Fundação 

Nacional de Saúde-FUNASA - COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE.  Moção n° 17/2019, de Parabéns em 

Nome do Poder Legislativo, para ser enviada ao Senhor Carlos Rogério 

Matuella que recentemente assumiu a Presidência do Sicredi Botucaraí, 

desejando êxito em suas funções - COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Moção n° 18/2019, de Parabéns autoria 

do V. Gustavo Baldissera-MDB, para ser enviada ao Museu das Pedras 

Preciosas e Mineralogia Egisto Dal Santo, em comemoração ao Dia 

Nacional dos Museus, que é comemorado no dia 18 de Maio - 

COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Moção n° 19/2019, de Parabéns autoria do Poder Legislativo, 

parabeniza a todos os Membros da APROSOL envolvidos na 

organização da Exposol 2019 pelo o sucesso de mais essa edição - 

COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:  

Convidou aos demais edis para participarem da reunião com o 

Departamento Municipal de Esportes, na próxima quinta-feira às 

19:00hs, nesta casa legislativa.  V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:  

Convidou a todos para participarem do jantar da Banda Municipal a ser 

realizado no próximo dia 17/05 no CTG Trempe de Aço, e também do 

evento alusivo ao Dia Internacional dos Museus, a ser realizado no 
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próximo dia 18/05, no Museu da Pedra e Mineralogia Egisto Dal Santo.  

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

a questionar a destinação dos recursos oriundos da venda da folha de 

pagamentos dos poderes Executivo e Legislativo ao banco Bradesco, 

os quais ultrapassam a monta de um milhão e trezentos mil reais (R$ 

1.300.00,00), disse que o setor primário é responsável por parte muito 

significativa da arrecadação própria do município e precisa sim ter 

condições razoáveis nas estradas para o escoamento da produção. 

Disse também ao V. Miguel, que na comunidade de São Tomé há um 

pavilhão que está prestes a cair, portanto, alguma providência deve ser 

tomada, e também o pavilhão da antiga Semeatto está ocioso 

enquanto recursos são gastos em pagamento de aluguel para outras 

empresas, além da Rayssa Calçados, que foi para um município vizinho, 

aumentando os números do desemprego aqui por falta de flexibilidade 

da nossa administração, logo, falará sim de todas as coisas que 

considera irregulares.  V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:  Solicitou ao 

V. Miguel que busque junto aos seus parlamentares recursos para serem 

investidos em redes de canalização de esgotos e saneamento, que são 

necessidades reais da comunidade, ao invés de rua coberta e praças, 

e convidou a todos para acompanharem-no em visita aos bairros a fim 

de averiguar a situação nas periferias.  Com relação ao projeto de 

repasse de recursos para a Socipa, solicitou à presidente da ONG que 

reveja a questão do fornecimento de doses de vacinas contra o cio das 

cachorras, pois é sabido que tais vacinas causam câncer aos animais, 

lembrou que os recursos estão liberados há mais de um ano para o 

projeto Castra Fácil, e pediu também que a ONG valorize os profissionais 

deste município no atendimento aos animais, ao invés de encaminhá-

los a Passo fundo.    V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   Disse que 

não está aqui para defender o governo, mas sim para falar as coisas 

certas e o que está sendo feito neste município, confirmou com o V. 

Eduardo Tatim que os recursos angariados são sim parta revitalização 

de praça, e lembrou o grande número de incentivos a empresas que já 

foram aprovados nesta casa legislativa através, seja através de repasse 

de concessão de recursos ou do Banco do Empreendedor, o que é 

muito positivo.  Falou também da empresa Somave, que já encontra-se 

em processo seletivo para funcionários, e logo estará em 

funcionamento, gerando grande número de empregos, e disse ainda 

que o fechamento de empresas independe da vontade da 

administração, que ao invés de apenas ficar cobrando ações do Poder 

Executivo, seria ideal que se realizassem visitas às empresas e ver o que 

pode ser feito. 
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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: 


