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     Ata nº 20/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte 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, Junior Koch Berté 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 19/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura do 

EXPEDIENTE:REQUERIMENTOS: Requerimento n° 10/2019, autoria da V. Ida 

Walendorff-bancada Progressista, Requer que seja convidada a comparecer 

a esta casa Legislativa a Sra. Secretária Municipal da Educação, Cultura e 

Desporto, Ádria Brum Azambuja, para fazer o uso da tribuna a fim de realizar 

explanação acerca do Projeto Cidades Educadoras. Requerimento n° 

11/2019, autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto-PSDB, Requer conforme normas 

Regimentais que seja concedido Voto de Louvor à APROSOL- Associação Pró-

Desenvolvimento do Município de Soledade em reconhecimento e 

dedicação e ao trabalho prestado em prol do Município através da 

realização da Exposol. Requerimento n° 12/2019, autoria dos Vereadores José 

Elton de Moraes e Gustavo Baldissera, requer que seja concedido Voto de 

Louvor à Banda Marcial Municipal de Soledade. MOÇÕES: Moção n° 20/2019, 

de Parabéns, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, para ser enviada ao 

Jovem Bruno Pasetti em reconhecimento por seu êxito na competição da 

Prova de ciclismo de resistência Audax Club Parisien, nos dias 04 e 05 de maio. 

Moção n° 21/2019, de Parabéns de autoria do V. João Francisco dos 

Santos-PSB, para ser enviada ao Grupo de Artes Nativas Vaqueanos da 

Cultura, em comemoração os seus 40 anos de sucesso através de suas 

atividades culturais voltada ao Tradicionalismo Gaúcho. Moção n° 

22/2019 de Apelo, autoria do v. José Elton de Moraes-PT, para ser 

enviada aos Excelentíssimos Senhores Deputados Federais e Senadores 

do Estado do rio Grande do Sul, bem como aos Presidentes da Câmara 

e Senado Federal, para que votem contra a Proposta de Emenda à 

Constituição- PEC 06/2019, que modifica o Sistema de Previdência 

Social, estabelece regras de transição e disposição transitórias e dá 

outras providências. Moção n° 23/2019, de Parabéns de autoria dos 

Vereadores José Elton de Moraes e Gustavo Baldissera, a fim de prestar 
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reverência ao Museu Público Municipal de Soledade pela passagem do 

dia Internacional dos Museus, que foi comemorado no dia 18 de maio. 

Moção n° 24/2019, de Parabéns de autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto-

PSDB, para ser enviada a Direção e Coordenação da Capela Santa 

Rita, da comunidade do Bairro Botucaraí, pela belíssima festa em 

homenagem à Padroeira, realizada no dia 19 de maio. Moção n° 

25/2019, de Apelo de autoria dos Vereadores Edson Ivo Stecker, 

Eduardo Tatim e Jorgenei Sergio de Souza, para ser enviada ao Sr. Paulo 

Ricardo Cattaneo, Prefeito Municipal de Soledade, afim de que as 

obras que irão disponibilizar agua encanada para moradores do interior 

sejam concluídas. VOTO DE PESAR: Voto de Pesar: de autoria do Poder 

Legislativo manifestando sentimentos de pêsames e solidariedade aos 

familiares da Senhora Edite Ferreira dos Santos. PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 85/2019, autoria da Vª. Ida 

Walendorff, bancada Progressista solicita ao Poder Executivo Municipal 

através do setor competente, providencie com urgência, a realização 

de reparos nos aparelhos das academia ao ar Livre da Praça Central 

Olmiro Ferreira Porto. Pedido de Providência n° 86/2019, autoria do V. 

José Elton de Moraes-PT, solicita ao Poder Executivo Municipal através 

do setor competente, providencie com urgência obras de calçamento 

para a Rua Antônio Chaves, Bairro Fontes. Pedido de Providência n° 

87/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie com 

urgência reparos no calçamento da Rua Laydes Borges, trajeto 

compreendido entre a capela Santa Rita e o acesso à Rua Reinaldo 

Heckmann, Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 88/2019, autoria 

do V. João Francisco dos Santos-PSB, solicita ao Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie com urgência o 

patrolamento e colocação de britas em alguns pontos da estrada geral, 

saindo do Maneco passando pela Raia da Pedra até o Pinhal. Pedido 

de Providência n° 89/2019, autoria do V. João Francisco dos Santos-PSB, 

solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor competente, 

providencie com urgência a colocação de uma carga de brita no 

entorno do pavilhão da comunidade da Raia da Pedra. 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO: Projeto de Lei 

Substitutivo ao Projeto 42/2019.  CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DE 

DIVERSOS: Oficio n° 46/2019.   CPERS. Convite do Grupo de Artes Nativa 

Vaqueanos da Cultura. Convite Posse Diretoria, a Ordem dos 

Advogados do Brasil, subseção de Soledade, tem a honra de convidá-

lo para prestigiar a cerimônia e jantar de posse da Diretoria eleita para 

o triênio 2019/2021, que acontecerá no dia 24 de maio, às 19 horas na 
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AFFOSOL. PAUTA DA ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei n° 37/2019, Autoriza 

o Município de Soledade a adquirir materiais para construção, no limite 

de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), por meio de prévio procedimento 

Licitatório; e a conceder incentivo a Empresa IZABEL De AVILA 

NICOLODI, na forma do Art. 3°, Inciso III, da Lei de n° 3.673/2015.  Projeto 

de Lei n° 38/2019, Autoriza o Município de Soledade a adquirir materiais 

para a construção, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), por meio 

de prévio procedimento licitatório; e a conceder incentivo à Empresa 

Carlos Rodrigues do Santos & CIA Ltda, na forma do Art. 3°, Inciso III, da 

Lei de n° 3.673/2015. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2019, autoria 

da Mesa Diretora, concede a Comenda Botucaraí. GRANDE 

EXPEDIENTE:      V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     Falou sobre o cenário 

político vivenciado pelo país de modo geral neste momento, dizendo 

considerar muito necessário que se olhe para as crianças e 

agradecendo aos educadores, cuja função é lapidar o futuro e que 

merecem todo o respeito e reconhecimento da sociedade. Apelou ao 

Poder Executivo para que providencie com a máxima urgência a 

conclusão da instalação de redes de abastecimento de água para as 

comunidades do interior ainda não contempladas com o benefício, e 

solicitou melhorias no calçamento da Rua Laydes Borges, no Bairro 

Botucaraí. Manifestou satisfação com a visita do Secretário Municipal 

de saúde, Sr. Diego Vidaletti a esta casa legislativa na próxima semana, 

dizendo ter vários assuntos a serem tratados com o mesmo acerca da 

saúde pública municipal, que a seu ver é um dos setores mais 

problemáticos da atualidade, e que apesar das demais áreas da 

administração que necessitam de melhorias a saúde é a mais 

importante, pois implica diretamente a vida das pessoas.    V. EDUARDO 

TATIM - PROGRESSISTAS:    Falou sobre a reunião de que participou na 

semana passada, com o Conselho Municipal de Esportes e o 

Departamento de Esportes, onde foram ouvidas as reivindicações de 

dirigentes de clubes acerca dos campeonatos municipais de futebol e 

concluiu-se pela adaptação à legislação atual atinente ao assunto a 

fim de possibilitar maior participação de atletas em tais campeonatos. 

Convidou a todos para participarem das festividades do Grupo de Arte 

Nativa Vaqueanos da Cultura, alusivas ao aniversário de fundação da 

entidade, que realizar-se-ão nesta semana. Falou também sobre a 

Moção de Apelo de sua autoria, juntamente com os vereadores Edson 

Stecker e Jorgenei Sergio de Souza, ao Poder executivo, para que sejam 

concluídas as instalações das redes de distribuição de água nas 

comunidades do interior, dizendo ser esta uma providência muito 

urgente por tratar-se da qualidade de vida da população, e sugerindo 
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à administração que refaça o cadastramento de seus projetos com 

urgência junto à FUNASA, a fim de angariar a liberação de verbas para 

a água no interior e também canalização de esgotos na zona urbana 

do município.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Falou sobre o ofício 

recebido da CCR ViaSul, em resposta à sua moção de apelo relativa ao 

trecho da rodovia BR 386 que atravessa o Bairro Botucaraí, nesta 

cidade, dando conta de que estão sendo realizados estudos acerca 

dos controladores de velocidade no local, e lamentou que tais 

equipamentos tenham sido retirados dali, deixando a população do 

bairro ainda mais exposta aos riscos de acidentes e atropelamentos, e 

dizendo que irá reunir-se com representantes da Polícia Rodoviária 

Federal a fim de verificar se este município consta entre os que 

receberão os controladores, e, caso não conste, pretende ingressar 

com ação popular em face da CCR ViaSul a fim de viabilizar as 

melhorias necessárias ao trecho supra citado.  Parabenizou a todas as 

pessoas que trabalham e dirigem o Museu da Pedra e Mineralogia Egisto 

Dal Santo e o Museu Municipal de Soledade, pelo Dia Internacional dos 

Museus. Parabenizou também à ONG Sopro da Vida, pelo relevante 

trabalho que presta junto à comunidade com o recolhimento e 

descarte dos resíduos eletrônicos, perigosíssimos para o meio ambiente. 

Manifestou-se favorável às matérias constantes da Pauta de Ordem do 

Dia desta sessão ordinária, especialmente os projetos de concessão de 

incentivos a empresas. Agradeceu aos vários departamentos da 

administração municipal que vêm prestando auxílio à comunidade na 

retirada dos acúmulos de lixo e embelezamento de alguns pontos da 

cidade.  Parabenizou também à coordenação da capela Santa Rita, 

do Bairro Botucaraí, pela belíssima festa em homenagem à padroeira, 

realizada no último final de semana, especialmente pela ausência de 

foguetes durante a procissão.   V. IDA DOLORES WALENDORFF – 

PROGRESSISTAS:     Solicitou ao Poder Executivo que realize com a 

máxima urgência a realização de reparos nos aparelhos da academia 

ao ar livre da Praça Central Olmiro Porto, e apresentou requerimento ao 

Presidente desta Casa Legislativa para que seja convidada a 

comparecer aqui e utilizar a tribuna a Sra. Ádria Brum Azambuja, 

Secretária de Educação Cultura e Desporto, a fim de realizar 

explanação acerca do programa Cidades Educadoras, no qual o 

município de Soledade encontra-se inserido.  Com relação aos projetos 

de repasses de recursos a serem apreciados nesta sessão ordinária, disse 

ser favorável a toda matéria que vise progresso e  crescimento da 

municipalidade, mas quando trata-se de repasses para ONGs, como a 

Socipa, é necessário ter-se o cuidado de não liberar verbas para ações 
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como a compra de vacinas anticoncepcionais para cães e gatos, pois  

medicamentos são cancerígenos e altamente prejudiciais à vida dos 

animais, e, que é necessário priorizar os profissionais locais para a 

prestação dos atendimentos custeados com as verbas municipais, pois 

temos boas clínicas aqui, não havendo portanto necessidade de 

encaminhar os animais para outros municípios. Agradeceu as palavras 

do V. Edson com relação aos educadores, que infelizmente vêm sendo 

muito pouco valorizados nos últimos tempos.   Parabenizou à 

comunidade da escola Dona Darcila, do Pontão da Boa União, pelo 

belíssimo evento realizado em comemoração ao Dia das Mães.   V. 

ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   Tornou a parabenizar às pessoas 

que vêm realizando trabalhos de retirada dos acúmulos resíduos e 

embelezamento junto a vários pontos das vias públicas desta cidade, 

atitudes estas que merecem ser copiadas pela comunidade, e 

anunciou aos moradores das proximidades do CIEP, no Bairro Botucaraí, 

que em breve a praça naquele local tornar-se-á realidade.  Solicitou à 

Secretaria Municipal de Obras que providencie com urgência o 

patrolamento e a britagem da Rua Otaviano Paixão Coelho, no Bairro 

Missões, e agradeceu à mesma secretaria pelas benfeitorias realizadas 

no final da Rua Venâncio Aires.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – 

PSB:     Parabenizou ao Grupo de Arte Nativa Vaqueanos da Cultura 

pelos seus quadragésimo aniversário de atuação junto ao meio cultural 

e tradicionalista, levando o nome deste município a muitos outros 

pagos. Solicitou ao Poder Executivo que providencie com urgência o 

patrolamento e britagem da estrada geral do Pontão da Boa União, 

passando pela Raia da Pedra até o Pinhal, e colocação de uma carga 

de brita no entorno e estacionamento do pavilhão comunitário da Raia 

da Pedra, convidou à comunidade em geral para participar da festa 

em honra a Nossa Senhora do Caravagio, no próximo final de semana 

naquela comunidade, e explicou que a referida via comporta fluxo 

bastante intenso de veículos, de pequeno e grande porte. Falou sobre 

as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-se 

favorável às mesmas, especialmente à concessão de incentivos a 

empreendimentos locais. Anunciou que no próximo mês de julho a 

empresa Somave estará iniciando as atividades neste município.    V. 

JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Solicitou ao Poder Executivo que 

providencie com urgência melhorias para bueiros, paradas de ônibus, 

bem patrolamento e britagem em alguns pontos da estrada geral e 

vicinais da comunidade do Espraiado até a Macieira, e anunciou aos 

moradores que dentro de poucos dias tais providências serão tomadas. 

Parabenizou à Secretaria Municipal de Obras pelos excelentes serviços 



6 

 

que vêm sendo prestados no perímetro urbano deste município, 

principalmente nas periferias.  Agradeceu ao Corpo de Bombeiros pela 

oferta do curso de prevenção de incêndio e primeiros socorros à 

comunidade, cujos ensinamentos foram muito úteis, e solicitou àquele 

órgão que, na medida do possível, viabilize acesso a tal treinamento 

para o maior número possível de pessoas. Manifestou-se favorável às 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, especialmente à 

concessão de incentivos a empresas.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    

Falou do Banco Empreendedor, projeto do Poder Executivo Municipal 

que vem prestando auxílio a mais de cem pequenas empresas deste 

município. Agradeceu as palavras do V. Miguel acerca dos recursos 

federais angariados pelos edis através de verbas parlamentares de 

deputados e senadores. Solicitou a construção de um abrigo para a 

parada de ônibus existente junto à escola Julia Lopes de Almeida, no 

Bairro Expedicionário. Falou sobre as manifestações realizadas na última 

quarta-feira pelos professores, Cpers Sindicato e outras entidades, 

manifestando total apoio aos mesmos e justificando a sua ausência em 

tais eventos, e disse estar surpreso com as declarações do Presidente da 

república, Sr. Jair Bolsonaro, em redes sociais, criticando a professores e 

alunos e chamando-os de idiotas e imbecis, pois o mesmo foi eleito por 

essas pessoas e, se não está sabendo tocar o país, que abra mão de 

seu mandato. Propôs a este poder legislativo a concessão de voto de 

louvor à Banda Marcial Municipal. Convidou a toda a comunidade para 

participar no próximo final de semana das festas do interior, na Raia da 

Pedra e Margem São Bento, e solicitou o patrolamento urgente das 

estradas da Raia da Pedra. Apelou à comunidade em geral para que 

colabore com a limpeza das vias públicas evitando o acúmulo de 

entulhos após a coleta.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:    Disse 

ao V. José Elton que é necessário dar um tempo ao atual gestor do país 

para que possa dar início a suas ações, pois o mesmo está há pouco 

tempo no governo, e que ao invés de insistir neste assunto o mesmo 

deve cuidar melhor dos seus recursos trazidos de Brasília e provar o que 

foi conseguido até hoje, pois certamente o atual governante fará um 

trabalho muito melhor do que os três últimos. Manifestou-se 

favoravelmente aos projetos de concessão de incentivos, 

especialmente por tratarem-se de empreendimentos locais, citou outras 

empresas forasteiras que também receberam tais incentivos e 

trouxeram somente prejuízos à municipalidade, como a Semeatto e a 

Bruvi Tecnometal, e questionou a situação do imóvel onde funcionou a 

Semeatto, que continua vago e gerando mais despesas enquanto a 

administração investe no pagamento de aluguel para outros 
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empreendimentos. Falou sobre a reunião do partido Progressista, 

realizada na semana passada, que reuniu número significativo de 

pessoas, e disse estar com seu nome à disposição para a presidência 

do partido pelos próximos dois anos, por considerar que também deve 

dar a sua contribuição, considerando que não mais concorrerá à 

vereança.    V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, 

manifestando-se favorável às mesmas, especialmente às concessões 

de incentivos a empresas, e desejou sucesso aos representantes de tais 

empreendimento. Propôs a concessão de voto de louvor à APROSOL, 

em reconhecimento pelo sucesso alcançado ao longo dos anos com a 

realização da EXPOSOL. Parabenizou às equipes de coordenação e 

festeiros da capela Santa Rita, pela belíssima festa em homenagem à 

padroeira, realizada no último domingo, evento que obteve sucesso 

absoluto, reunindo público estimado em número superior a sete mil 

pessoas. Agradeceu à Secretaria Municipal de Obras pelo trabalho 

realizado na comunidade do Rincão dos Lautert, e solicitou que 

também sejam concluídos no Rincão dos Baianos.  Manifestou 

solidariedade aos familiares do Sr. Raul Corbelini pelo seu falecimento.   

V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   Manifestou solidariedade aos 

familiares do Sr. Francisco Barbosa, morador do Bairro Ipiranga, e do Sr. 

Raul Corbelini, pelo seu falecimento. Manifestou-se favoravelmente às 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, 

especialmente às concessões de incentivos a empresas locais, e 

parabenizou à administração municipal que, apesar da crise 

vivenciada de modo geral em todo o país, continua buscando formas 

de incentivar os empreendimentos, e também pelo magnífico projeto 

criado dentro da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, 

que é o Banco Empreendedor.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

Manifestou-se favoravelmente aos projetos de concessão de incentivos 

a empresas de nossa cidade, e parabenizou à administração municipal, 

pela iniciativa em tais concessões e também pelo projeto Banco 

Empreendedor, que atualmente beneficia noventa e duas empresas 

com empréstimos de recursos, cuja monta já ultrapassou seiscentos mil 

reais (R$600.000,00), que estão sendo pagos sem inadimplência pelos 

beneficiários. Com relação à água no interior, disse que as redes já 

estão prontas na comunidade de São Tomé, e nos próximos dias vinte e 

duas famílias estarão recebendo o benefício. Agradeceu à Secretaria 

Municipal de Obras pela construção de abrigos em paradas de ônibus 

na comunidade do Rincão dos Lautert, e também pelas melhorias 

realizadas no estacionamento da União Operária.  Manifestou 
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solidariedade aos familiares do Sr. Raul Corbelini pelo seu falecimento.    

SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Falou sobre os projetos de 

concessão de incentivos a empresas locais, manifestando-se favorável 

aos mesmos, e explicou aos representantes das mesmas os trâmites 

desta casa legislativa para a aprovação de tais matérias. Falou sobre 

matéria publicada no jornal Integração Nacional de pesquisa realizada 

acerca de gastos de câmaras de vereadores com diárias, enfatizando 

que esta casa legislativa, no exercício de 2019, sob a sua presidência, 

gastou pouco mais de onze mil reais, portanto os recursos fornecidos aos 

empresários são também fruto da economia feita por este Poder 

Legislativo, que possibilita ao Banco do Empreendedor fornecer os 

empréstimos aos pequenos empresários. Anunciou à comunidade do 

Rincão dos Mineiros que a estrada já está pronta. Falou sobre a festa em 

homenagem a Santa Rita de Cássia, realizada no último final de 

semana, reunindo número muito significativo de fiéis, o que denota a fé 

depositada pelas pessoas a santa, e parabenizou às equipes de 

coordenação e festeiros da capela pelo sucesso alcançado. Espaço 

Regimental: não utilizado. ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei n° 37/2019, 

Autoriza o Município de Soledade a adquirir materiais para construção, 

no limite de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), por meio de prévio 

procedimento Licitatório; e a conceder incentivo a Empresa IZABEL De 

AVILA NICOLODI, na forma do Art. 3°, Inciso III, da Lei de n° 3.673/2015 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei n° 38/2019, Autoriza o Município de Soledade a adquirir 

materiais para a construção, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), 

por meio de prévio procedimento licitatório; e a conceder incentivo à 

Empresa Carlos Rodrigo do Santos & CIA Ltda, na forma do Art. 3°, Inciso 

III, da Lei de n° 3.673/2015 COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2019, autoria da 

Mesa Diretora, concede a Comenda Botucaraí - COLOCADO EM 

VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE, comenda concedida 

do Deputado Giovani Cherini. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   NINGUÉM FEZ 

USO DA PALAVRA.  COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  NINGUÉM FEZ USO 

DA PALAVRA. 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: 


