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     Ata nº 21/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e sete 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 -  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 20/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura do 

EXPEDIENTE SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI: Sugestão de Projeto de Lei 

n° 06/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera e José Elton de Moraes, 

Insere o Inciso IX do art. 108 da Lei n° 3.040/2006 e dá outras Providências. 

PROJETOS DE LEI: Projeto de Lei n° 08/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera e José Elton de Moraes e Luiz Carlos Vizzoto, dispõe sobre a 

denominação de Praça e dá outras providências. PEDIDOS DE 

INFORMAÇÃO:  Pedido de Informação n° 10/2019, autoria do V. Edson 

Ivo Stecker-PSDB, solicita que sejam prestadas as seguintes informações 

acerca dos médicos que prestam serviços junto à Secretaria Municipal 

de saúde de Soledade: a)Se os referidos profissionais possuem jornada 

de trabalho estabelecida junto a municipalidade? b)Como é feito o 

controle de frequência e horários de trabalho de tais médicos? c)Se 

todas as vagas desta natureza, previstas no quadro anual de servidores 

encontram-se supridas? d)Cópias dos contratos dos profissionais que 

prestam serviços ao Município de Soledade atualmente. MOÇÕES: 

Moção n° 26/2019, autoria da V. Ida Walendorff- Bancada Progressista, 

Moção de Parabéns para ser enviada ao 28° Núcleo do CEPRS de 

Soledade, pela realização do Primeiro Chá cultural dos Aposentados de 

Soledade e região abrangida pelo Núcleo que aconteceu no dia 17 de 

maio. INDICAÇÕES: Indicação n° 06/2019, autoria do V. Edson Ivo 

Stecker-PSDB, solicita ao Poder executivo que, Juntamente com o 

Secretário da Saúde elabore uma nova sistemática no agendamento 

de reconsultas para resultados de exames a fim de promover agilidade 

dos atendimentos dos pacientes e de antemão sugere algo como no 

final do atendimento médico já seja marcado o dia do retorno para 

reconsulta ou para apresentação de exames. PEDIDOS DE 
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PROVIDÊNCIA:  Pedido de Providência n° 90/2019, autoria do V. José 

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

setor competente, providencie com urgência a construção de um 

abrigo na parada de ônibus existente na Rua Vacaria, próximo a 

Capela Santo Antônio, Loteamento Ortiz, Bairro Fontes. Pedido de 

Providência n° 91/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita 

ao Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie 

com urgência a realização de instalação de tubulação de Esgoto na 

Rua Olivério dos Santos Ortiz nas proximidades do n° 173, Loteamento 

Ortiz, Bairro Fontes. Pedido de Providência n° 92/2019, autoria do V. 

Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao Poder Executivo Municipal através 

do setor competente, providencie com urgência, a realização de 

conserto e pintura do abrigo da parada de ônibus existente em frente 

ao Restaurante dos Eucaliptos, Bairro Botucaraí. Pedido de providência 

n° 93/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da Silva-MDB, solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie com 

urgência a realização de conserto de buracos na Rua XV de Novembro, 

nas proximidades do n° 1055, bairro Fontes. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDAS DO EXECUTIVO: Oficio Gabinete; n° 135 A /2019, solicitação 

de retirada do Projeto de Lei n° 40/2019. Oficio Gabinete, n° 135 resposta 

ao Ofício de n. 58/2019, referente ao termo de Fomento do Exercício de 

2018. Oficio n° 162/2019 resposta ao pedido de comparecimento do dia 

27/05/2019. Proposta de Emenda À Lei Orgânica n° 01/2019, Altera a 

Redação do art. 111 da Lei Orgânica do Município de Soledade, que 

dispõe sobre a composição dos Conselhos Municipais, e dá outras 

Providências. Projeto de lei Municipal n° 43/2019, Institui o Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável no Município de Soledade e dá outras 

Providências. Projeto de Lei n° 44/2019, autoriza a abertura de crédito 

adicional especial no valor de R$ 32.000,00 (Trinta e dois Mil Reais) no 

Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO DE DIVERSOS: 

Mandado de Notificação, Cientificação, Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul. PAUTA DA ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei n° 

36/2019, altera o art. III do artigo 13 da Lei n° 3.514/2013, redefinindo a 

destinação das contribuições do Município referente a contribuição 

previdenciária do RPPS. Projeto de Lei n° 41/2019, dispõe sobre a 

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

providências. Projeto Substitutivo do Projeto de Lei n° 42/2019, 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 
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cirúrgica e cirurgias para animais abandonados de rua e vítimas 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 de 

Soledade. 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 Municipal de 

Soledade. Moção n° 20/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, 

Moção de Parabéns ao Jovem Bruno Pasquetti 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, autoria do V. 

João Francisco dos Santos-PSB, Moção de Parabéns para ser enviada 

ao Grupo de Artes nativa Vaqueanos da Cultura, em comemoração os 

seus 40 anos de sucesso através de suas atividades culturais voltada ao 

Tradicionalismo Gaúcho. Moção n° 22/2019, autoria do v. José Elton de 

Moraes-PT, Moção de Apelo 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, autoria do V. José Elton de Moraes e Gustavo Baldissera, 

Moção de Parabéns onde tem a honra de prestar reverência ao Museu 

Público Municipal de Soledade pela passagem do dia Internacional dos 

Museus, que comemorado no dia 18 de maio. Moção n° 24/2019, 

autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto-PSDB, Moção de Parabéns 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, autoria dos 

Vereadores Edson Ivo Stecker, Eduardo Tatim e Jorgenei Sergio de 

Souza, Moção de Apelo para ser enviada ao Sr. Paulo Ricardo 

Cattaneo, Prefeito Municipal de Soledade, afim de que as obras que 
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irão disponibilizar agua encanada para moradores do interior sejam 

concluídas. GRANDE EXPEDIENTE:      V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     

Solicitou ao Poder Executivo Municipal informações acerca do 

provimento das vagas para profissionais médicos junto à Secretaria 

Municipal de Saúde de Soledade, bem como da jornada de trabalho 

dos mesmos, disse ter ouvido grandes reclamações da comunidade 

acerca da falta de profissionais junto às unidades municipais de saúde, 

e que estes não estariam cumprindo horários para atendimento, e 

também. Solicitou também ao Poder Executivo que dê maior atenção 

à sistemática de liberação de fichas para atendimento médico por 

parte da Secretaria Municipal de Saúde, alegando ter recebido 

reclamações de que além das consultas serem realizadas de forma 

muito rápida e pouco minuciosa por parte dos profissionais, o sistema de 

reconsulta para mostra de exames é bastante burocrático, 

necessitando novo agendamento e retirada de ficha, o que limita ainda 

mais a disponibilidade dos atendimentos, disse que tais solicitações 

visam tão somente a melhoria e agilidade nos serviços prestados pela 

saúde pública do município.    V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:    

Falou sobre a viagem realizada nesta tarde à cidade de Esteio, onde 

juntamente com os vereadores José Elton de Moraes e Ida Walendorff 

e o Prefeito Paulo Cattâneo, estiveram recebendo seis viaturas 

destinadas à Brigada Militar deste município, melhorando muito a sua 

frota a fim de oferecer maior segurança para a população, e 

agradeceu a todos os deputados a bancada gaúcha que ajudaram 

nesta importante conquista.  Falou também sobre o projeto de lei de 

destinação de recursos para a Sociedade Civil de Proteção Animal – 

SOCIPA, agradecendo ao Poder executivo pela alteração da matéria 

proposta retirando a previsão de aquisição de vacinas 

anticoncepcionais, que são sabidamente prejudiciais para a saúde das 

fêmeas, podendo causar-lhes graves doenças, e, com relação aos 

atendimentos declarados na prestação de contas da ONG, lamentou 

que nenhum atendimento tenha sido buscado em Soledade e sim todos 

em Passo Fundo, e solicitou à presidente da entidade que proceda à 

correção de algumas falhas como as tomadas de preço para 

procedimentos veterinários e também  o endereço em que a mesma 

encontra-se registrada, considerando tratar-se de pessoa jurídica, e 

especificação da origem dos animais encaminhados, disse considerar 

muito justa a prestação de informações inequívocas por tratar-se da 

concessão de recursos públicos.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    

Agradeceu à Brigada Militar pelo atendimento prestado à sua família 

na semana passada.  Falou sobre o projeto de lei que regulamenta o 
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tempo de utilização das vagas destinadas a idosos nos 

estacionamentos da cidade, matéria esta de sua autoria, que precisou 

ser reapresentada por aquele poder m por incorrer em vício de origem, 

e solicitou apoio dos demais edis no sentido de aprová-la, pois é de 

grande relevância para o bom funcionamento do sistema de 

estacionamentos na cidade. Solicitou também o apoio do colegas na 

aprovação do projeto de repasse de recursos para a SOCIPA,  disse que 

a ONG está fazendo o máximo possível e trabalhando de forma séria 

apesar das dúvidas que são levantadas, e com relação à prestação de 

contas, disse que a mesma é auditada pelo Tribunal de Contas do 

Estado, logo, deve merecer credibilidade, disse ainda que é 

maravilhoso o fato de a comunidade poder contar com entidades que 

atendem às pessoas e aos animais, todavia, não é possível fazer tudo e 

por isso as mesmas precisam de apoio, e, ainda ao com relação repasse 

de recursos à SOCIPA, disse que as vacinas anticoncepcionais, estavam 

previstas na proposição inicial, podem ser utilizadas de forma 

emergencial para evitar a proliferação desenfreada dos animais de rua, 

e sua utilização não é proibida pelo Ministério da Agricultura, e finalizou 

explicando que o recurso oriundo de verba parlamentar de autoria do 

Dep. Cajar Nardes veio destinado aos cofres públicos e não 

diretamente à SOCIPA, e que no ano passado a ONG gastou em torno 

de mil e setecentos reais em atendimentos veterinários aqui em 

Soledade.   V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:     Reforçou 

as palavras do V. Eduardo Tatim com relação às viaturas recebidas hoje 

em Esteio, que serão destinadas às Brigada Militar de Soledade, disse ser 

esta uma grande conquista para a segurança, que é prioridade no 

município. Com relação às vacinas previstas inicialmente no projeto de 

repasse de recursos para a SOCIPA, disse que procurou informar-se 

bastante sobre as consequências do uso do medicamento nos animais, 

e a mesma não é usada ou vendida deliberadamente junto às clínicas 

veterinárias, pois é comprovadamente cancerígena e em caso de 

utilização deve-se ter o máximo cuidado a fim de não oferecer riscos à 

saúde das fêmeas vacinadas. Concordou com o V. Gustavo que existe 

sim muitas ONGs e pessoas prestando serviços voluntários à 

comunidade sem receber verbas públicas, e uma prova disso é a Liga 

Feminina de combate ao Câncer, que não recebem nenhum apoio 

público para o trabalho seriíssimo prestado junto à saúde, disse ser muito 

favorável à causa animal, contudo, é necessário reconhecer todos os 

esforços desprendidos por pessoas da comunidade no sentido de 

promover o bem comum.   V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO 

FEZ USO DA PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:     NÃO 
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FEZ USO DA PALAVRA.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Disse 

estar preocupado com o bem estar da comunidade e a sua 

estruturação, por isso ao invés de ONGs e cachorrada prefere falar das 

calçadas e passeios públicos da cidade, que apresentam grandes 

problemas, especialmente à acessibilidade, os quais precisam ser 

urgentemente resolvidos, que, assim como os entulhos, a iluminação 

pública, as condições dos calçamentos e a questão dos esgotos, a 

cachorrada representa um problema sério para a municipalidade, 

porém não basta ficar discutindo a respeito sem resolver nada, é preciso 

meter a mão e dar um jeito nesses animais, pois é preciso melhorar os 

aspectos estéticos de nossas vias públicas, e que muito está sendo feito 

sim, mas é necessário que não seja tão devagar, e citou locais como a 

comunidade São Bom Jesus, onde podem ser verificadas situações 

muito preocupantes se saneamento. Disse ter ouvido da comunidade a 

reclamação de que os edis muito discutem na tribuna nas sessões 

ordinárias das segundas-feiras mas na terça já esquecem tudo, o que é 

um equívoco, pois as todos têm feito a sua parte com os poucos recursos 

de que dispõem mas muito está sendo feito. Com relação aos entulhos, 

disse entender que a coleta esteja de3morando mais do que deveria e 

é necessário agilizar.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Falou sobre a 

entrega das viaturas à Brigada Militar de Soledade, que é certamente 

uma grande conquista para a segurança pública do município. 

Parabenizou à comunidade da Raia da Pedra pela belíssima festa em 

honra a Nossa Senhora do Caravagio, realizada no último final de 

semana, e também à Margem São Bento, da qual lamentou não ter 

podido participar.  Parabenizou também ao V. Junior Berte, novo 

presidente do Partido Progressista. Manifestou-se favorável ao projeto 

de lei de concessão de recursos financeiros à SOCIPA, cujo trabalho 

pela causa animal considera muito importante para a comunidade 

soledadense, e disse que enviará ao Poder Executivo sugestão de 

projeto de lei para criação de um setor de proteção animal junto ao 

Departamento Municipal de Meio Ambiente, pois os animais de rua 

constituem uma questão de saúde pública. Manifestou-se favorável às 

demais matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia. Com relação 

aos esgotos e calçamentos da cidade, disse acreditar que sejam 

liberados em breve os recursos, em valor superior a sete milhões de reais, 

atinentes ao financiamento cujo projeto de lei foi aprovado nesta 

câmara de vereadores, a fim de sanar os problemas desta natureza. 

Parabenizou à Liga Feminina de Combate ao Câncer e a todas as 

entidades beneficentes atuantes no município pelo belíssimo trabalho 

prestado em prol de nossa comunidade. Anunciou à comunidade do 
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Rincão do Bugre que em breve estará sendo protocolado nesta casa 

legislativa o projeto de lei para conclusão das obras do pavilhão 

comunitário.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:    Falou sobre a 

eleição que o conduziu à presidência do Partido Progressista, fato que 

muito o orgulha.  Falou sobre os entulhos na cidade, cujas  coletas 

considera estarem sendo realizadas de maneira satisfatória na medida 

do possível, contudo, tal tarefa torna-se muito difícil devido à falta de 

colaboração dos próprios cidadãos que não respeitam o calendário de 

recolhimento, recolocando novos montes de resíduos junto às vias 

públicas um ou dois dias após ter sido retirado o anterior, o que não 

deixa alternativa à administração a não ser terceirizar os trabalhos desta 

natureza, serviços estes que então poderão ser contratados e custeados 

pelo contribuinte à hora que necessitar, pois neste município já não há 

mais espaço na área destinada. Manifestou-se favorável às matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia, e, com relação ao projeto de 

concessão de recursos para a SOCIPA, disse acreditar que será 

aprovado por unanimidade, mas questionou se por vezes não é trocado 

a defesa do ser humano pela dos animais, disse reconhecer 

especialmente o trabalho voluntário de muitas pessoas e considerar 

louvável, mas o dever de cuidar e manter os bichos cabe aos seus 

donos. Questionou também ao V. Gustavo o motivo de o Castra Fácil 

ainda não ter sido inaugurado e posto em funcionamento, e citou as 

várias entidades que prestam serviços relevantes pela comunidade e 

não recebem nenhum incentivo para tanto.    V. LUIZ CARLOS VIZZOTO 

– PSDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – 

MDB:   AUSENTE.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Parabenizou 

à comunidade da Margem São Bento pela belíssima festa realizada no 

último domingo. Com relação ao entulho, disse que fala como servidor 

público que é há mais de quinze anos e não como vereador, pois é 

muito fácil vir à tribuna para reclamar e criticar o andamento do 

trabalho sem saber a realidade, concordou com o V. Junior que a 

comunidade infelizmente não respeita os calendários de coleta e nem 

colabora com a manutenção da limpeza das vias públicas, além das 

condições climáticas serem um tanto desfavoráveis em tempos de 

inverno, explicou que o espaço da área destinada ao descarte de tais 

resíduos já encontra-se saturado e dentro de pouco tempo o serviço 

precisará ser terceirizado, pediu desculpas ao V. Jorgenei e à 

população em geral que considere o trabalho muito demorado, disse 

estar fazendo o melhor e convidou a quem quiser conferir como o 

recolhimento é feito que o acompanhe em um dia de serviço.    SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.       ESPAÇO 
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REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO. ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei n° 36/2019, 

altera o art. III do artigo 13 da Lei n° 3.514/2013, redefinindo a destinação 

das contribuições do Município referente a contribuição previdenciária 

do RPPS - COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

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

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

providências - COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Projeto Substitutivo do Projeto de Lei n° 42/2019, 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 vítimas 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 de 

Soledade COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 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 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.  

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 COLOCADO EM VOTAÇÃO 

– FOI APROVADO POR UNANIMIDADE.  Requerimento n° 12/2019, autoria 

dos Vereadores José Elton de Moraes e Gustavo Baldissera, requer que 

seja concedido voto de Louvor à Banda Municipal de Soledade 

COLOCADO EM VOTAÇÃO – FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

Moção n° 20/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, Moção de 

Parabéns ao Jovem Bruno Pasquetti em reconhecimento por seu êxito 

na competição da Prova de ciclismo de resistência Audax Club Parisien, 

nos dias 04 e 05 de maio -  COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA 

POR UNANIMIDADE. Moção n° 21/2019, autoria do V. João Francisco dos 

Santos-PSB, Moção de Parabéns para ser enviada ao Grupo de Artes 

nativa Vaqueanos da Cultura, em comemoração os seus 40 anos de 

sucesso através de suas atividades culturais voltada ao Tradicionalismo 

Gaúcho-  COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Moção n° 22/2019, autoria do v. José Elton de Moraes-
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PT, Moção de Apelo 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-  

COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Moção n° 23/2019, autoria do V. José Elton de Moraes e Gustavo 

Baldissera, Moção de Parabéns onde tem a honra de prestar reverência 

ao Museu Público Municipal de Soledade pela passagem do dia 

Internacional dos Museus, que comemorado no dia 18 de maio-  

COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

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

Parabéns 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-  COLOCADA EM 

VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Moção n° 25/2019, 

autoria dos Vereadores Edson Ivo Stecker, Eduardo Tatim e Jorgenei 

Sergio de Souza, Moção de Apelo 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 -  COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON 

– MDB:  Tornou a falar sobre o recolhimento de entulhos na cidade, que 

nesta época depende muito das condições climáticas.  V. JORGENEI – 

MDB:    Disse ao V. Pedro Marafon que apenas repassa ao setor 

competente as reivindicações recebidas da comunidade, e, se não 

está havendo colaboração os fatos precisam ser trazido ao 

conhecimento dos edis e levados ao da administração municipal.  

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

sobre a eleição dos membros do Grande Conselho do Hospital Frei 

Clemente, que está acontecendo nesta segunda-feira, a fim de 

substituir alguns membros, e apelou àquelas pessoas que trabalham 

contra a administração da casa de saúde que deixe de colocar a 

população contra os administradores, pois muitos preocupam-se em 

criticar ao invés de ajudar, o que é muito ruim, pois a instituição precisa 

muito de apoio, tanto nesta administração como nas vindouras, e 

àqueles que empenham-se tanto em depreciar a gestão, sugeriu que 

disponham-se a estar no lugar daqueles e fazer melhor. Parabenizou ao 

V. Junior Berte pela eleição à presidência do Partido Progressista. Com 

relação aos entulhos da cidade, disse que uma parcela da população 
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tem culpa sim, mas não todos, e existem dispositivos na legislação 

vigente que possibilitam à administração municipal cobrar daqueles 

que não respeitam os calendários de coleta, e disse tanto ao V. Pedro 

Marafon quanto ao V. Gustavo, que o gestor municipal deve respeitá-

los mais, oferecendo-lhes as condições necessárias para resolver os 

problemas dos entulhos e dos animais de rua, pois em ambos os casos 

a situação beira o limite e não se pode culpar somente a falta de 

consciência da população, portanto, que se faça cumprir as 

determinações do Código de Posturas do Município com relação aos 

que depositam entulho na rua desrespeitando o calendário, e mostre-

se o que foi feito dos recursos do Castra Fácil.    V. GUSTAVO BALDISSERA 

– MDB:  Com relação ao Hospital Frei Clemente, sugeriu que os 

vereadores também possam votar nas eleições para diretoria e de 

conselhos, pois os mesmos batalham constantemente por recursos para 

a instituição, e a participação do Poder Legislativo nas decisões não 

seria um privilégio e sim questão de união, pois todos querem ver a casa 

de saúde bem.  Anunciou que em breve irá sugerir ao Executivo 

Municipal um projeto de lei proibindo a utilização de carroças com 

tração animal para o recolhimento de resíduos em nosso perímetro 

urbano, pois há muitos casos ostensivos de abusos contra os animais. 

Agradeceu aos colegas pelo apoio unânime ao projeto de concessão 

de recursos para a SOCIPA e disse que todos estão convidados a 

participar das atividades da ONG.   Manifestou satisfação com a 

solução do problema de esgotos nas proximidades da escola São 

Francisco, na comunidade Primavera. Sobre os entulhos, sugeriu que 

seja cobrada uma taxa de recolhimento dos resíduos e aplicação de 

multa por desrespeitos ao calendário de coletas.     V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:  Parabenizou ao V. Junior Berte pela eleição à 

presidência do Partido Progressista, partido este que muito já fez pelo 

município de Soledade e que certamente irá trabalhar para 

desenvolver uma nova política aqui. Falou da atual situação política 

vivenciada pelo país, lembrando observações feitas lá no período pré 

eleitoral, quando a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro era tida 

como certa, mas sabia-se que o governo não seria fácil, pois o 

problema em meio aos deputados é muito grande, podendo-se 

considerar uma minoria que trabalha seriamente, a maioria só quer 

benefícios para garantir eleição e isso deve terminar. Parabenizou ao V. 

José Elton por estar tentando trazer um veículo para a Liga Feminina de 

Combate ao Câncer, e disse que o ideal seria que todos servissem e não 

precisassem ser servidos, por isso as entidades merecem 

reconhecimento em seu trabalho. Tornou a dizer que é necessário fazer 
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uma política nova pelo município.  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 
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