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     Ata nº 23/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia dez 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 22/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do EXPEDIENTE: PROJETOS DE LEIS: Projeto de Lei n° 10/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, dispõe sobre a denominação de 

logradouro público, e dá outras providências. REQUERIMENTOS: 

Requerimento n° 13/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Requer 

que seja solicitado junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária 

e Meio Ambiente a reativação do Horto Florestal Municipal. 

Requerimento n° 14/2019, autoria do V. Junior Koch Berté-Bancada 

Progressista, requer a realização de momento alusivo em Homenagem 

à Cooperativa Agrícola Soledade Ltda- Coagrisol, em reconhecimento 

aos 50 anos de fundação daquela Cooperativa e aos excelentes 

serviços prestados junto à comunidade soledadense. MOÇÕES:  Moção 

n° 27/2019, Moção de Apelo de autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, 

para ser enviada ao senhor Luís Antônio Moreira Teixeira, 

superintendente da 6ª Superintendência Regional do DAER- Passo 

Fundo. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  Pedido de Providência n° 99/2019, 

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

Municipal através do setor competente, providencie com urgência a 

realização de reparos no calçamento em frente à escola José de 

Anchieta e à capela Santa Rita, comunidade Posse Generoso. Pedido 

de Providência n° 100/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada 

Progressista, solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor 

competente, providencie com urgência, a realização de revisão geral 

das redes de iluminação pública, com substituição de lâmpadas 

queimadas, na comunidade São Bom Jesus, Bairro Botucaraí. Pedido de 

Providência n° 101/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada 

Progressista, solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor 
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competente, providencie com urgência, a realização de abertura em 

bocas-de-lobo localizada na Rua Jandira Bohrer, bairro Botucaraí. 

Pedido de Providência n° 102/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-

Bancada Progressista, solicita ao Poder Executivo Municipal através do 

setor competente, providencie com urgência, a realização de revisão 

geral na rede de esgoto da Rua Dr. Ulisses Guimarães, comunidade 

Primavera, Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 103/2019, autoria 

do V. Eduardo Tatim-Bancada Progressista, solicita ao Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie com urgência, a 

realização de desentupimento ou substituição da tubulação de esgoto 

da Rua Florindo Malaggi, próximo à esquina formada com a Travessa 

Vovó Sissi, bairro Ipiranga. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO 

EXECUTIVO: Requerimento; da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto, Ádria Brum de Azambuja, para fazer uso da Tribuna 

Popular na sessão ordinária do dia 17/06/2019. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDO DE DIVERSOS: Requerimento, Cleonice Horn Vaz, Brasileira, 

casada, professora, Presidente da Sociedade Civil Organizada 

Protetora dos Direitos dos Animais (SOCIPA), Requer a utilização do 

Espaço de TRIBUNA POPULAR juntamente com a assessora jurídica da 

entidade, Dra. Ângela Elias, a fim de apresentar o trabalho da entidade 

aos Vereadores. PAUTA DA ORDEM DO DIA: 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. 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 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). Requerimento; da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto, Ádria Brum de Azambuja, para fazer uso 

da Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 17/06/2019. GRANDE 

EXPEDIENTE:      V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     Falou sobre a moção 

de apelo de sua autoria para ser enviada ao DAER, solicitando a 

colocação de uma placa à margem da rodovia RS 332, logo após o 

acesso à comunidade do Boqueirão, indicando entrada e saída de 

veículos, e explicou que no referido local há grande risco de acidentes 

pela falta de sinalização da intensa movimentação de veículos.  Falou 

também do pedido de informação reiterado ao Poder Executivo 

acerca das empresas beneficiadas com incentivos municipais e do 

cumprimento dos dispostos nos acordos firmados com a 
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municipalidade, especialmente com relação à Semeato, cujo pavilhão 

está deteriorando-se ociosamente enquanto tantos outros pequenos 

empresários pleiteiam espaços para seus empreendimentos junto à 

administração municipal.  Tornou a questionar o que será feito com 

relação aos ginásios comunitários e espaços desportivos do município, 

dizendo que não desistirá enquanto estes não receberem o devido 

tratamento, pois quando os edis reivindicam emendas junto aos 

parlamentares para construção de tais obras certamente não é para 

posteriormente vê-las em ruínas sem que nenhuma ação seja tomada, 

e citou os campeonatos desportivos que terão início em breve e cujas 

competições não contam com espaços muito adequados para sua 

realização. Manifestou votos de boa viagem aos colegas que estarão 

deslocando-se a Brasília nesta semana.    V. EDUARDO TATIM - 

PROGRESSISTAS:    Falou sobre o trabalho de revitalização e plantio de 

mudas de árvores junto ao Horto Florestal, organizado pelo 

Departamento Municipal de Meio Ambiente e agradeceu a todas as 

pessoas, escolas e entidades que participaram ajudando no plantio e 

trabalhos de limpeza, e apelou à comunidade para que evite depositar 

lixo no local.  Solicitou ao Executivo Municipal que providencie com a 

máxima urgência a realização de revisão geral das redes de iluminação 

pública da comunidade São Bom Jesus, e abertura de bocas-de-lobo 

na Rua Jandira Bohrer e reparos na canalização de esgoto da Rua Dr. 

Ulisses Guimarães, ambos no Bairro Botucaraí. Solicitou também a 

realização de reparos na rede de esgoto da Rua Florindo Malaggi, no 

Bairro Ipiranga.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Falou sobre o projeto 

de nominação de praça no Bairro Botucaraí, de sua autoria juntamente 

com os vereadores Luiz Carlos Vizzoto e José Elton de Moraes, 

concedendo com este justa homenagem a personalidade que muito 

colaborou com este município, especialmente a comunidade Santa 

Rita.  Falou também sobre a entrega de uma residência reformada a 

família residente na comunidade São Bom Jesus, da qual participou na 

semana passada, e agradeceu a todas as pessoas órgãos e entidades 

que ajudaram na referida reforma. Anunciou que em breve apresentará 

requerimento junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 

Meio Ambiente, solicitando a reabertura do Horto Florestal, que 

considera muito importante na reconstrução das matas ciliares e 

trabalhos de despoluição do meio ambiente. Parabenizou à 

administração municipal pela inauguração da Escola Municipal de 

Educação Infantil Coralina Cardoso Toledo, no Bairro Farroupilha. 

Convidou a toda a comunidade para participar do “Cãorreteiro”,  a ser 

promovido pela SOCIPA, no próximo dia 22/06 no salão da capela 
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Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Missões, evento beneficente em prol 

da causa animal que muito preocupa as entidades e pessoas 

voluntárias de nosso município, e disse que o problema dos maus tratos 

infelizmente só começará a ser amenizado quando os responsáveis 

forem severamente responsabilizados    V. IDA DOLORES WALENDORFF – 

PROGRESSISTAS:     Falou sobre o trabalho de revitalização e plantio de 

árvores junto ao Horto Florestal, promovido pelo Departamento 

Municipal de Meio Ambiente, do qual participou na semana passada 

juntamente com outros órgãos, pessoas voluntárias e entidades desta 

cidade, disse que tal ação é extremamente benéfica para a 

preservação ambiental. Falou também da reinauguração da Escola 

Municipal de Educação Infantil Coralina Cardoso Toledo, do Bairro 

Farroupilha, parabenizando à administração municipal e direção da 

instituição pelo trabalho realizado.  Agradeceu ao Departamento 

Municipal de Trânsito pela pintura das faixas de pedestre na Av. Júlio de 

Castilhos, em frente ao restaurante Da Mamis, em atenção ao pedido 

dos moradores locais. Parabenizou à comunidade do Pontão da boa 

União pela belíssima festa realizada no último final de semana.   V. 

ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. 

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:     Solicitou ao Poder Executivo 

que providencie com a máxima urgência a colocação de calçamento 

nos acessos à escola José de Anchieta e à comunidade Santa Rita, na 

comunidade de Posse Generoso, e também reparos na estrada geral 

que vai até o hotel fazenda, na mesma comunidade.  Falou sobre a 

reunião de que participou juntamente com representantes da 

administração municipal, deste Poder Legislativo e da empresariais e 

comunitárias, na Prefeitura Municipal, a fim de deliberar acerca da 

redação final do projeto de atualização do Plano Diretor deste 

município, cuja finalidade é promover melhorias na acessibilidade e 

mobilidade urbanas.  Convidou a toda a comunidade para participar 

do Encontro de Arte e Tradição – ENART Mirim e Juvenil, que acontecerá 

no próximo final de semana do Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, 

e deverá reunir tradicionalistas de todo o estado. Parabenizou à 

coordenação, aos festeiros e a toda a comunidade Santo Antônio, do 

Pontão da Boa União, pela belíssima festa realizada no último final de 

semana.  Falou também da entrega da residência reformada a família 

carente do Bairro Botucaraí, parabenizando a todos que ajudaram de 

uma forma ou de outra.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     

Agradeceu a todos que fizeram-se presentes na cerimônia de 

reinauguração da escola Coralina Cardoso Toledo, parabenizando à 

administração pública, aos moradores do Bairro Farroupilha e à direção 
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da instituição pelo belíssimo trabalho ali realizado, falou sobre o 

voluntariado, que diz já ter praticado muito, como presidente de CPM, 

de bairro, de time e agora como edil, o que também é um trabalho em 

prol do bem comum, e agradece as oportunidades que teve e o 

reconhecimento daqueles que o conduziram até aqui, disse que 

atualmente é muito difícil encontrar-se pessoas dispostas a prestar tais 

serviços mas felizmente ainda há gente boa que o faz. Anunciou que há 

outros projetos sendo desenvolvidos no Bairro Farroupilha e que em 

breve estarão em condições de serem disponibilizados para a 

comunidade, como o CRAS e o pavilhão comunitário.  Convidou a toda 

a comunidade para participar do ENART, que acontecerá nesta cidade 

no próximo final de semana, reunindo tradicionalistas de vários 

municípios, disse estar orgulhoso de tal evento, que alarga as fronteiras 

de nosso costumes e traz benefícios à economia do município. 

Lamentou os comentários e gracinhas veiculados por um site da internet 

do qual um dos nomes é “Corneta”, acerca de uma cultura tão séria e 

milenar defendida por ele, como a dos gaúchos, desculpou-se por estar 

falando sobre este assunto e pediu que as pessoas olhem-se no espelho, 

libertem-se do tamanho da ignorância que os acompanha e juntem-se 

a ele, fazendo um bom uso do referido site com novas sugestões e 

ideias, pois tem certeza que desta forma serão reconhecidos pela 

comunidade como ele foi e está sendo, procurando fazer o trabalho 

pelo qual foi eleito, disse ter sido criado pela educação antiga e 

disciplinar, e há aqueles invejosos que não têm ideia para botar um 

chapéu na cabeça e ficam fazendo pouco da forma como ele 

defende a nossa cultura, o que não é justo, e questionou por que os 

apoiadores da “corneta” não vêm aqui dar sugestões e opiniões, com 

críticas construtivas, que com certeza serão apoiadas, porém, não 

venham tirar sarro de pessoas sérias. Finalizou dizendo ser gaúcho e não 

ter medo de rebater e pelear pela verdade em prol da comunidade.   

V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    falou sobre os novos projetos de leis 

protocolados junto à secretaria desta Casa Legislativa pelo Poder 

Executivo, que tratam do Novo Plano Diretor e da Mobilidade Urbana, 

e parabenizou ao gestor municipal pela iniciativa em tais proposições 

tão relevantes para a comunidade. Agradeceu ao V. Jorgenei Sergio 

de Souza que representou esta Câmara de Vereadores na solenidade 

de inauguração da escola Coralina Cardoso Toledo, do Bairro 

Farroupilha. Parabenizou também à comunidade do Pontão da Boa 

União pela belíssima festa realizada no último final de semana. 

Agradeceu à Secretaria Municipal de Obras pelo trabalho realizado 

junto ao perímetro urbano, tanto na manutenção de vias públicas 
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quanto na coleta de entulhos.  Com relação às críticas veiculadas em 

redes sociais, disse que o importante é estar realizando o seu trabalho, 

com ou sem críticas, pois aqueles que criticam não são capazes de 

ajudar o município a crescer, além do que, tais comentários são para 

ele como elogios que mais o instigam a ir atrás de recursos e trabalhar, 

pois como edil, considera-se humano como qualquer outra pessoa, não 

melhor do que ninguém, mas com o diferencial de buscar recursos por 

todas as áreas. Manifestou-se favoravelmente às matérias constantes 

da Pauta de Ordem do Dia.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     

Parabenizou ao V. Edson Stecker pela passagem do seu aniversário. 

Parabenizou à administração municipal, especialmente à Secretaria 

Municipal de Educação, pela reforma realizada na escola Coralina 

Cardoso Toledo, do Bairro Farroupilha, e disse considerar louvável o 

trabalho lá prestado pelos professores e direção da instituição.  Sugeriu 

a realização de Momento Alusivo aos cinquenta anos da Cooperativa 

Agrícola Soledade Ltda – Coagrisol, empresa que considera 

extremamente importante para a economia do município e, portanto, 

merecedora do reconhecimento pelo trabalho prestado à 

comunidade durante tantos anos. Falou sobre o projeto do Novo plano 

Diretor deste município, recentemente protocolado pelo Poder 

executivo junto a esta casa legislativa, matéria esta que permanecerá 

em tramitação por alguns dias, devendo ser cuidadosamente estudada 

pelos edis, tomando-se o cuidado de ouvir também a todos os 

segmentos da comunidade, em prol do crescimento e desenvolvimento 

do município. O V. Edson Aparteou informando que deverão ser realizadas 
audiências públicas a fim de discutir as medidas do referido projeto com a 

comunidade de maneira ampla.  Apoiou as palavras do V. Edson Stecker 

com relação aos ginásios de esportes do município, especialmente o 

José Américo Martins – Zecão, cujas condições não são muito favoráveis 

para a realização das competições atinentes aos campeonatos 

municipais que logo terão início, e apelou à administração municipal 

para que tome providências urgentes quanto a tais espaços.     V. LUIZ 

CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Falou sobre o projeto de lei de nominação 

de praça no Bairro Botucaraí, de sua autoria juntamente com os 

vereadores Gustavo e José Elton, que visa homenagear personalidade 

muito merecedora de reconhecimento pelos belíssimos serviços 

prestados à comunidade Santa Rita, daquele bairro, dizendo sentir-se 

muito honrado em poder prestar tal homenagem. Agradeceu à 

Secretaria Municipal de Obras pelos trabalhos de recolhimento de 

entulhos e melhorias realizados na Rua Edemar Bilhã Soares, no Bairro 

Botucaraí. Parabenizou ao V. Edson Stecker pela passagem do seu 
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aniversário, na semana passada.  Falou sobre a viagem que realizará a 

Brasília, nesta semana, para onde irá em busca de recursos a serem 

aplicados especialmente no Hospital Frei clemente e no pavilhão 

comunitário da comunidade São Bom Jesus, assim como outras 

demandas para nosso município. Tornou a solicitar a abertura da Rua 

Agenor Chaise, no Bairro Botucaraí. Com relação ao Novo Plano Diretor, 

disse que o projeto deverá ser muito bem estudado.   V. MIGUEL ADONES 

DE CAMPOS – MDB:   Falou sobre as matérias constantes da Pauta de 

Ordem do Dia, manifestando-se favorável às mesmas, especialmente 

ao projeto de emenda à Lei Orgânica e à nominação de praça no 

Bairro Botucaraí. Falou também sobre o ENART que acontecerá nesta 

cidade no próximo final de semana, agradecendo a todas as entidades 

tradicionalistas, religiosas e comunidades do interior, que gentilmente 

cederam seus espaços comunitários para o alojamento dos elencos 

artísticos participantes do evento e dizendo sentir-se muito gratificado 

em poder colaborar com a organização de tão significativo encontro 

cultural.  Apelou às pessoas que estão jogando entulhos na estrada da 

comunidade de São Tomé para que não façam mais isso, pois tal 

prática vem causando grandes danos ao trânsito e prejudicando a via 

pública.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Falou sobre os roteiros 

de recolhimento de entulhos, que nesta semana está sendo realizado 

no Bairro expedicionário, e apelou à comunidade para que não criem 

grandes depósitos de resíduos como aconteceu com a Rua Edemar 

Bilhã Soares, de onde foram retiradas oito cargas, e anunciou aos 

moradores da região abaixo da rodovia BR 386, no Bairro Botucaraí, que 

já podem colocar seus resíduos na rua que na próxima semana a coleta 

começará a ser realizada lá. Parabenizou a todas as equipes que 

participam do Campeonato Municipal de Bocha do Interior e convidou 

aos demais edis para participarem das competições finais que 

acontecerão nos próximos finais de semana.  Agradeceu à equipe da 

Secretaria Municipal de Obras pelos trabalhos de recuperação de 

ponte, e construção de bueiros e abrigos em paradas de ônibus, na 

comunidade do Rincão dos Lautert, disse que os servidores públicos 

devem sempre procurar prestar um bom trabalho para a comunidade.   

Parabenizou à comunidade do Pontão da Boa união pela belíssima 

festa realizada no último final de semana.    SERGIO RODRIGUES DA SILVA 

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

UTILIZADO.   ORDEM DO DIA: 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 – COLOCADO 

EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE, a praça passa a 
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denominar-se WALTER DAÍ PRA. 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 – VOTAÇÃO EM 1º TURNO, COLOCADA EM 

VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE 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) – 

COLOCADO EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

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: 


