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     Ata nº 22/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia três de junho 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 21/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do EXPEDIENTE: PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Pedido de 

Informação nº11/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, requer que 

seja solicitado ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações: -

Quais as Empresas que estão recebendo incentivo do Município? -

Quantos Empregos são Gerados? -Essas empresas estão cumprindo 

com o previsto na Lei que concedeu incentivo? -Qual a situação que a 

empresa Semeato perante o município de Soledade? Pedido de 

Informação nº12/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, requer que 

seja solicitado ao Poder executivo Municipal as seguintes informações 

acerca dos pavilhões comunitários da Localidade de São Tomé, nas 

proximidades da propriedade do senhor Claudir Cimarosti e do que fica 

junto à Sede da Afecosol: -O Executivo sabe as reais condições dos 

mesmos? Quem fiscaliza e faz a manutenção deles? -Qual as 

providências que serão tomadas para que os mesmos não se tornem 

ruinas? VOTOS DE PESAR: Voto de Pesar, O Poder Legislativo de Soledade 

vem através deste manifestar sentimentos de pêsames e solidariedade 

aos familiares da estimada Senhora Alzira Antunes da Silva pelo seu 

falecimento. INDICAÇÕES: Indicação n° 07/2019, autoria do V. Gustavo 

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

Setor Competente a realização de manutenção do Tipo “tapa 

buracos”, das vias do perímetro urbano deste município, com asfalto 

CBUQ (concreto Betuminoso Usinado a Quente), destaca que outros 

municípios já fazem a manutenção desta forma. PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 94/2019, autoria do V. Pedro 

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

competente, providencie o patrolamento da estrada que liga Soledade 
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a Localidade de São Miguel (município do mormaço), partindo da 

AFECOSOL. Pedido de Providência n° 95/2019, autoria do V. Gustavo 

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

competente, providencie com urgência, a realização de concerto e 

colocação de grade em um bueiro localizado na Rua Cristal, próximo 

ao n° 028, Bairro Expedicionário. Pedido de Providência n° 96/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie com urgência, a 

realização de melhorias na estrada geral da comunidade de fazenda 

Tarumã. Pedido de Providência n° 97/2019, autoria do V. José Elton de 

Moraes-PT, solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor 

competente, providencie com urgência a revisão geral nos abrigos em 

paradas de ônibus da cidade, a fim de verificar necessidades de 

reparos e colocação de bancos. Pedido de Providência n° 98/2019, 

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

Municipal através do setor competente, determine que seja feita a 

manutenção do Ginásio José Américo Martins (Zecão). 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO DE DIVERSOS: Registro de Recebimento 

na Moção 22/2019, Gabinete Senador Paulo Paim.  PAUTA DA ORDEM 

DO DIA: 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. GRANDE EXPEDIENTE:      V.  EDSON IVO 

STECKER – PSDB:     Solicitou ao Poder Executivo informações acerca dos 

pavilhões públicos, um situado na comunidade de São Tomé, outro nas 

dependências da AFECOSOL, e o último é o Zecão, erigido junto ao 

Campus da UPF, no Bairro Botucaraí, ressaltou que tais pavilhões estão 

ociosos, em péssimas condições de conservação e muitas vezes 

servindo como abrigo para a drogadição, sem que nenhuma medida 

seja tomada enquanto a comunidade precisa de espaços para a 

realização de campeonatos desportivos, além do que, os recursos 

deixaram de ser utilizados em outros setores como saúde, educação e 

segurança para serem desperdiçados com a construção dos mesmos, 

considerando a situação em que agora se encontram, disse apenas 

estar cumprindo o seu dever de fiscalizar os atos da administração 

acerca do emprego de recursos públicos. Solicitou também 

informações acerca das empresas que vêm  recebendo incentivos 

municipais, dizendo que tais informações sejam prestadas por inteiro, a 

fim de que se possa sanar todas as dúvidas, principalmente acerca da 

Semeatto, cujo pavilhão também está ocioso e em condições 
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precárias, e questionou se a administração deixará que aquele espaço 

também vire sucata, questionou ainda se as empresas beneficiárias de 

incentivos municipais estão cumprindo a lei aprovada por este Poder 

Legislativo e gerando o devido número de empregos e retornos aos 

cofres da municipalidade.    V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:    NÃO 

FEZ USO DA PALAVRA.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Convidou à 

comunidade em geral para participar da campanha do agasalho com 

café da manhã, que realizar-se-á no próximo dia 08/06, junto à 

ValeCross, promovida em parceria entre aquela empresa, o Moto Clube 

Abutres e Sociedade Civil de Proteção Animal – SOCIPA. Convidou 

também para o jantar da SOCIPA, no dia 22/06, no salão da Capela 

Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Missões, cujos fundos serão 

destinados à causa animal. Falou sobre a sugestão de projeto de lei que 

pretende encaminhar ao Poder Executivo acerca das carroças 

puxadas por tração animal neste município, e também um código 

municipal de proteção aos animais, prevendo multas para as questões 

de abandono a maus tratos, disse ser um vereador eleito pela defesa à 

causa animal, mas que também tem trabalhado em outros setores da 

comunidade, como articulações para a liberação de veículos e 

emendas parlamentares, além de tratativas realizadas junto ao DNIT 

para a construção de passarelas, colocação de redutores de 

velocidade e melhorias na iluminação pública da rodovia BR 386, no 

Bairro Botucaraí, disse ainda que quando fala na causa animal, o faz 

pensando no bem estar das pessoas, pois atualmente os serviços de 

correios estão sendo prejudicados em um grande número de ruas 

devido aos cães soltos, além das doenças que podem ser contagiadas, 

tanto de animais para humanos quanto vice-versa, que representam 

um grave problema de saúde pública, e citou também as indicações 

feitas acerca das vagas em estacionamentos para pessoas portadoras 

de necessidades especiais próximo às agências bancárias e redutores 

de velocidade nas vias públicas muito movimentadas. Tornou a dizer 

que a sua proposta principal é lutar por políticas públicas, 

especialmente no que diz respeito à causa animal, e anunciou que em 

breve o Castra Fácil estará entrando em funcionamento, prestando 

apoio às entidades e pessoas voluntárias.   V. IDA DOLORES WALENDORFF 

– PROGRESSISTAS:     NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. ILÂNIO CASAGRANDE 

GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS 

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

SOUZA – MDB:     Convidou à comunidade em geral para participar da 

reinauguração e festa junina da escola Coralina Cardoso Toledo, do 

Bairro Farroupilha, que realizar-se-á na tarde do próximo dia 08/06, e 
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parabenizou à administração municipal pelo excelente trabalho 

realizado com a nova estruturação daquele educandário. Falou sobre 

a visita do Secretário de Saúde deste município, Sr. Diego Vidaletti à Sala 

de Comissões desta Câmara de Vereadores, que esteve realizando aos 

edis explanação acerca do trabalho desempenhado junto àquele 

setor, disse reconhecer que o mesmo é um funcionário responsável, 

aprovar e apoiar seu trabalho, e acreditar que alguns questionamentos 

levantados podem ser resolvidos satisfatoriamente.  Disse que esteve 

atento ao pronunciamento do V. Gustavo, preocupado com o bem 

estar dos animais e muitas vezes esquecendo dos seres humanos, o que 

precisa ser levado em conta, que em com relação às carrocinhas 

puxadas por animais, considera injusto quando os mesmos são 

maltratados, todavia, acredita que deve haver fiscalização e não 

proibição, pois desumano é imaginar um velhinho de sessenta anos 

puxando uma carroça cheia, que cavalos existem como meios de 

transporte desde o tempo da guerra dos farrapos e devem ser usados 

sim, e sejam bem tratados, cuidados e organizados, que o indivíduo que 

maltrata deve ser punido sim mas aquele que trata bem deve ter o 

direito de ganhar o seu pão de cada dia sem sacrificar-se como muitos 

velhos são vistos puxando suas próprias carroças, tornou a dizer-se 

contrário a tal realidade, que considera desumana, e favorável à 

organização e estruturação das coisas, que a seu ver não funcionam 

da maneira como está sendo conduzido, e apelou aos demais edis que 

queiram tomar um posicionamento a fim de resolver as coisas de modo 

correto, sem cometem injustiças ante os cidadãos que querem 

trabalhar. Finalizou dizendo ser favorável sim às carrocinhas puxadas 

com animais, mas animais bem tratados, e que aqueles que maltratam 

sejam punidos e tenham seus cavalos tomados, porém os bons 

tratadores têm o direito de usar os animais, até por questão de tradição 

que deve ser defendida.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Falou sobre 

visita realizada à Secretaria Municipal de Obras na manhã desta 

segunda-feira, onde esteve levando demandas e reivindicações da 

comunidade, como a colocação de britas no final da Rua Cel. Ferreira, 

na divisa entre os bairros Missões e Expedicionário, e também nos 

destinados e estacionamentos públicos da cidade, assim como reparos 

nas estradas do interior de modo geral, disse ter certeza de que a 

administração municipal vem empenhando-se bastante a fim de 

atender às necessidades, tanto da cidade quanto do interior, e, com 

relação à comunidade do Pontão da Boa União, explicou que o 

patrolamento deixaria a estrada em piores condições do que já se 

encontra, e a solução seria empedramento e compactação dos 
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trechos mais críticos, pois as condições climáticas não são favoráveis. 

Com relação aos entulhos, disse que o ideal seria que a municipalidade 

adquirisse um triturador a fim de transformar os resíduos em material 

para ser aplicado nas estradas, e citou outros municípios que já 

adotaram o sistema e estão bastante satisfeitos. Parabenizou ao 

Secretário municipal de Saúde, Sr. Diego Vidaletti, pela explanação 

realizada aos edis na Sala de Comissões desta câmara de Vereadores, 

disse saber que a situação da saúde pública é precária de modo geral, 

porém, acredita que os governos estadual e federal devam executar as 

grandes multinacionais devedoras e recuperar os tributos a fim de 

aplicar mais recursos, especialmente na saúde dos municípios.  Falou 

sobre a moção de apelo relativa à reforma da Previdência Social, 

enviada aos deputados na semana passada, matéria que foi bastante 

criticada por pessoas da comunidade em redes sociais, disse que cada 

um tem a sua opinião e vivemos num país democrático, portanto tais 

críticas não o abalam.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     

Agradeceu a visita do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Diego Vidaletti 

à Sala de Comissões nesta data, disse saber das enormes dificuldades 

enfrentadas pelo país de modo geral, e parabenizou-o pelo empenho 

em prestar um atendimento de qualidade à comunidade através 

daquele órgão, buscando soluções a todos que o procuram, pois a falta 

de saúde envolve também os sentimentos do ser humano, e as grandes 

demandas somadas à falta de disponibilidade de profissionais da área 

médica fragilizam-no ainda mais.  Falou sobre golpes que vêm sendo 

aplicados em nosso município nos últimos dias, por pessoas muito mal 

intencionadas que lesam inocentes de boa-fé, e lamentou que não 

estejam funcionando todas as câmeras de videomonitoramento da 

cidade, pois isso poderia ajudar a identificar os larápios ou ao menos 

coibir um pouco a ousadia dos mesmos, e questionou aos edis 

componentes da Bancada do MDB acerca da real situação dos 

equipamentos, que custaram um alto investimento da municipalidade.  

Apoiou as palavras do V. Edson com relação às condições dos ginásios 

de esportes, especialmente o Zecão, que deverá sediar várias rodadas 

dos campeonatos desportivos deste ano.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – 

PSDB:    Agradeceu a visita do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Diego 

Vidaletti à Sala de Comissões desta câmara de vereadores, dizendo 

que as ponderações ali realizadas foram muito produtivas para o bom 

entendimento deste Poder com aquele setor da administração 

municipal, e espera em breve constatar melhorias nos pontos em que 

são constatadas as maiores fragilidades. Solicitou melhorias e retirada 

de entulhos, para a Rua Edemar Bilhã Soares, no Bairro Botucaraí, e 
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revisão da rede de iluminação pública, especialmente na comunidade 

Primavera, naquele mesmo bairro. Falou sobre a ponte na divisa das 

comunidades de Espraiado e Rincão dos Lautert, cujas condições de 

conservação são extremamente precárias, oferecendo riscos de ruína 

e necessitando de providências urgentes. Convidou a toda a 

comunidade para participar da festa junina da escola Joaquim Floriano 

Pinto, na próxima sexta-feira à tarde, no Espraiado.  Falou sobre a 

situação econômica vivenciada pelo estado, dizendo ter expectativas 

de melhora apesar das dificuldades que apresentam-se neste início de 

governo. Falou também sobre o trabalho do Poder Legislativo e sua 

representatividade junto à comunidade.   V. MIGUEL ADONES DE 

CAMPOS – MDB:   Parabenizou ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. 

Diego Vidaletti, pelo excelente trabalho que desempenha à frente 

daquele setor, disse ter certeza de que as reivindicações apresentadas 

pelos edis logo serão atendidas, sanando pequenas falhas ainda 

existentes. Com relação ao pedido de informação do V. Edson, disse 

estar acompanhando o trabalho de recuperação do ginásio de 

esportes da AFECOSOL, e acredita que logo será possível iniciar a 

realização do trabalho no de São Tomé, em mutirão com a 

comunidade.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    NÃO FEZ USO 

DA PALAVRA.    SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Falou sobre fatos 

que tem acompanhado através da imprensa nos últimos dias, dando 

conta das barbaridades praticadas pela Assembleia Legislativa do 

nosso estado com o projeto dos diretores do Banrisul, disse que o estado 

do Rio Grande do Sul é um dos piores da federação em termos de 

dívida, e, não bastasse isso, o atual gestor enviou ao Poder Legislativo 

projeto de lei prevendo aumentos muito significativos para os salários 

dos diretores e suplentes de diretores da referida instituição, ao passo 

que os salários de professores e demais servidores da saúde e 

educação, pouco superiores a mil e duzentos reais, estão sendo pagos 

de forma parcelada, o que é  absurdo, disse ter muito gosto e respeito 

pela política, porém, agora estamos diante da maior aberração já 

cometida diante de um estado falido, é vergonhoso.       ESPAÇO 

REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA: 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 -  

COLOCADA EM VOTAÇÃO – FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.  

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:   Falou 
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sobre o hábito que mantinha antes de ingressar na vida política, que era 

o de assistir às sessões ordinárias da Câmara de Vereadores sempre que 

possível, e considerava gratificante acompanhar as atividades deste 

poder.  Disse ao V. Jorgenei que a comunidade vem cobrando 

frequentemente do poder público uma solução para o problema das 

carroças, e que a municipalidade infelizmente não tem condições de 

exercer fiscalização adequada acerca das condições dos cavalos, 

então a proibição seria uma forma de terminar com os maus tratos, mas 

em momento algum foi falado em tirar de nenhum trabalhador o direito 

de ganhar o seu alimento, pois existe um projeto que buscará formas de 

oferecer condições para a continuidade do trabalho, sem tirar a 

subsistência de ninguém, explicou que a administração já teve 

problemas com relação ao assunto e citou casos graves de violência e 

maus tratos aos animais praticados por carroceiros desta cidade. 

Finalizou dizendo que seria realmente muito bom se todos cuidassem 

dos seus animais, tratassem bem dos cavalos e mantivessem seus cães 

sob vigilância dentro do pátio, todavia esta não é a realidade 

constatada diariamente nas ruas, e é de casos extremos de violência, 

maus tratos e abandono que estamos falando.     V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:    Disse ao V. Jorgenei que nosso município está 

atrasado politicamente em vários aspectos, e muitos deles deve-se 

justamente a ideias como a de relembrar excessivamente o passado, 

esquecendo-se da realidade atual, que aqui precisamos sim de 

políticas públicas que viabilizem o desenvolvimento da atividade dos 

catadores de resíduos, oferecendo-lhes meios mais eficazes e menos 

primitivos de trabalhar, e citou municípios onde tais trabalhadores  têm 

organização e rendimentos muito superiores do que estarem nas ruas 

catando lixo com carroças e maltratando animais, concordou que é 

realmente imaginar uma pessoa de sessenta anos puxando uma 

carrocinha, porém, havendo boa vontade e apoio da administração 

pode-se organizar o processo de separação dos resíduos, e citou vários 

casos registrados neste município de mortes de animais por maus tratos 

e abandono, sem que ninguém tenha sido responsabilizado, e é 

necessário evoluir.  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:    Falou de 

preocupações acerca da deficiência e problemáticas da Saúde 

Pública em nosso município, sendo a maioria destas de ordem 

administrativa, como o sistema de reconsultas e atendimentos médicos, 

disse não ter interesse nenhum em criar atritos com a Secretaria 

Municipal de Saúde ou com médicos ali atendentes, e sim em ter um 

atendimento de qualidade para a população, considerando a 

fragilidade daqueles que procuram a rede pública, disse ainda que 
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outras providências da administração, como manutenção de estradas 

e problemas de infraestrutura não podem até ser adiados por algum 

tempo de acordo com as possibilidades, contudo, a saúde das pessoas 

exige tratamento diferenciado incluindo atenção e boa vontade no 

trato com os pacientes.  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: 


