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     Ata nº 24/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia dezessete 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 23/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura 

do EXPEDIENTE: PROJETOS DE LEI: Projeto de Lei n° 11/2019, autoria do V. José 

Elton de Moraes-PT, Dispõe sobre a instituição do programa Troco Solidário no 

Município de Soledade, e dá outras providências. MOÇÕES: Moção n° 

28/2019, Moção de Parabéns em nome do Poder Legislativo Municipal de 

Soledade para ser envida aos idealizadores e realizadores do 1° Enart Pré-Mirim 

e Juvenil, nas pessoas do Presidente do MTG Senhor Nairo Callegaro e ao 

Coordenador de evento, senhor Adroaldo Parizotto Ferreira. Moção n° 

29/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Moção de apelo para ser 

enviada ao Ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, e ao Líder da 

Bancada Gaúcha na Câmara dos Deputados, Dep. Giovane Cherini, para 

que sejam tomadas providências urgentes através da secretaria Municipal de 

saúde, com relação à disponibilização de vacinas contra raiva, para o uso 

humano e animal, junto a rede pública de saúde. VOTO DE PESAR: Voto de 

Pesar, O Poder Legislativo de Soledade vem através deste manifestar 

sentimentos de pêsames e solidariedade aos familiares do Ex-Vereador e Ex-

Presidente da Casa Legislativa de Soledade nos anos de 1977 e 1978, Senhor 

Brasil Felisberto da Silva pelo seu falecimento. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA: 

Pedido de Providência n° 104/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada 

Progressista, solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor 

competente, providencie a colocação de um redutor de velocidade na Rua 

José Campos Borges, nas proximidades da residência do n° 400. Pedido de 

Providência n° 105/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada Progressista, 

solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor competente realize a 

revisão e reparos necessários na rede de iluminação pública na Rua Vacaria, 

nas proximidades do Estádio Ceno Morais (Pampeiro). Pedido de Providência 

n° 106/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera- MDB, solicita ao Poder Executivo 

Municipal através do setor competente, providencie com urgência, a 



2 

 

construção de um abrigo na parada de ônibus existente na estrada da 

comunidade do Espraiado, próximo a propriedade do Sr. Antoninho Teixeira. 

Pedido de Providência n° 107/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-  

MDB, solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor 

competente, providencie com urgência, a realização de tapa buraco 

na Rua Laydes Borges, no trecho compreendido entre as Ruas Ceno 

Moraes e Eloá Moraes, Bairro Botucaraí. Pedido de Providência n° 

108/2019, autoria do V. Jorgenei Sergio de Souza- MDB, solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie com 

urgência, a revisão e conclusão das obras de asfaltamento das Ruas 

Zumbi dos Palmares e Tenente Bonfiglio, loteamento Farrapos, bairro 

Missões. Pedido de Providência n° 109/2019, autoria do V. João 

Francisco dos Santos-PSB, solicita ao Poder Executivo Municipal através 

do setor competente, providencie com urgência a reforma da Ponte do 

Rio Engenho Velho, Comunidade do Pinhal. Pedido de Providência n° 

110/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder 

Executivo Municipal através do setor competente, providencie o 

patrolamento da estrada geral da Comunidade da Margem São Bento 

partindo da propriedade do senhor Jairo Fioresi, passando pelas 

propriedades dos Senhores Marcelo, Deolindo e Sebastião Pimentel até 

a estrada geral que liga a localidade do Rincão do Bugre. 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO: Projeto de lei n° 50/2019, 

Institui o Plano Diretor Inovador e Sustentável do Município de Soledade. 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO DE DIVERSOS: Requerimento de tribuna 

Popular: Cinaron Cirilo da Silveira, Residente e domiciliado na Rua 

Florindo Malaggi bairro Ipiranga de Soledade, requer o espaço de 

Tribuna Popular para tratar de problemas e sugerir soluções para o 

Trânsito de Soledade. Termo de Informação: Ministério Público, 

Promotoria de Justiça de Soledade.  PAUTA DA ORDEM DO DIA: 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. 

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 que seja concedido voto de Louvor 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, 

solenidade no dia 23/09. Moção n° 27/2019, Moção de Apelo de autoria 



3 

 

do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, para ser enviada ao senhor Luís Antônio 

Moreira Teixeira, superintendente da 6ª Superintendência Regional do 

DAER- Passo Fundo. Requerimento da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto, Ádria Brum de Azambuja, a fim de usar 

o espaço da TRIBUNA POPULAR, na sessão ordinária do dia 17/06/2019. 

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. GRANDE 

EXPEDIENTE:      V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.    V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      Falou sobre a 

viagem realizada a Porto Alegre, juntamente com a V. Ida Walendorff e 

de representantes do Poder Legislativo e da UERGS Soledade, 

reivindicando junto ao governo do estado a liberação dos  recursos 

conquistados através da participação popular, para a extensão 

daquela universidade neste município, disse que q importância é 

bastante significativa e necessária para a unidade da instituição daqui.  

Solicitou revisão geral na rede de iluminação pública da Rua Vacaria, 

nas proximidades do estádio do Pampeiro, e redutor de velocidade na 

rua José Campos Borges, ambos no Bairro Missões. Falou sobre as obras 

de asfaltamento do Loteamento Farrapos, que encontram-se 

paralisadas, em algumas ruas o trabalho inacabado já apresenta sérios 

sinais de deterioração, e explicou que a administração municipal já 

ingressou com ação judicial contra a empresa que iniciou as obras e 

não concluiu-as.  Lembrou uma reunião realizada há alguns meses com 

os motoboys da cidade acerca da complicada questão dos animais 

soltos e abandonados, que causam problemas, não apenas para 

aqueles trabalhadores, mas a vários outros, o que torna imprescindível 

a tomada de providências urgentes, e disse que apesar de todos os 

apontamentos contrários da atualidade é favorável sim à criação de 

um canil municipal..   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Falou sobre a 

questão dos animais, que já foi assunto para duras críticas dentre a 

comunidade quando tratado pelos edis nesta tribuna, mas apresentou 

o termo de informação do Ministério Público direcionado a este Poder 

Legislativo acerca de denúncia oferecida junto àquele órgão com 

relação aos cães de rua, dando conta de que tal assunto precisa sim 

ser abordado e tratado com toda seriedade por parte do poder 

público, disse saber das pesadas e problemáticas demandas  da 

municipalidade, como conservação de estradas, infra estrutura e 

limpeza urbana, dentre outros, todavia, ignorar os transtornos causados 
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pelo abandono dos animais certamente fará agravar ainda mais esta 

situação que tem sua raiz basicamente na falta de conscientização da 

população para a posse responsável e, por este motivo poderia 

comprometer a viabilidade do canil municipal acarretando o descarte 

indiscriminado e transformando o projeto  em verdadeiro depósito 

animal. Citou um caso de maus tratos a um cavalo, que circulou 

largamente nas redes sociais nas últimas semanas e cujo desfecho foi 

feliz, com a determinação do Poder Judiciário para que o animal seja 

disponibilizado para adoção.  Tornou a solicitar ao Executivo Municipal 

providências urgente com relação à Rua Laydes Borges, no Bairro 

Botucaraí, cujo calçamento apresenta péssimas condições de 

conservação, e a construção de um abrigo na parada de ônibus 

existente na estrada da comunidade do Espraiado, nas proximidades 

da propriedade do Sr. Antoninho Teixeira.  Solicitou também a revisão 

da rede de iluminação pública das proximidades do ginásio Zecão. No 

Campus da UPF, e agradeceu ao Departamento Municipal de Trânsito 

pela colocação de um redutor de velocidade na Rua Dr. José Atílio 

Vera, no bairro Botucaraí. Finalizou pedindo o apoio dos demais edis na 

aprovação ao seu requerimento de reativação do Horto Florestal.     V. 

IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:     Falou sobre a questão 

dos animais nesta cidade, enfatizando que não apenas neste caso 

como em muitos mais, o raciocínio deve começar pela educação e 

conscientização da população, pois onde estas forem realmente 

trabalhadas os problemas certamente amenizarão muito, ademais, 

tudo o que for trabalhado junto às escolas estender-se-á até as famílias 

das crianças, por isso são tão importantes o conhecimento e a 

divulgação do programa Cidades Educadoras, que visa a promoção 

do desenvolvimento cultural e educacional, do qual este município faz 

parte e para cuja explanação foi requerido o uso de tribuna popular por 

parte da Secretária Municipal de Educação, Sra. Ádria Brum Azambuja.  

Falou sobre a viagem realizada a Porto Alegre, realizada na semana 

passada em companhia do V. Eduardo Tatim e de representantes do 

Poder Executivo Municipal e da UERGS Soledade, onde estiveram em 

busca da liberação de recursos para a unidade daquela universidade 

neste município, lembrou as dificuldades que a mesma vem 

enfrentando em obter tais recursos oriundos de um trabalho 

desenvolvido com a participação popular, e disse saber que saúde e 

segurança também são necessidades básicas da comunidade, 

contudo, só uma boa educação possibilitará às pessoas estarem mais 

seguras e menos doentes a longo prazo.   V. ILÂNIO CASAGRANDE 

GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS 
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SANTOS – PSB:     Solicitou ao Executivo Municipal que providencie com 

urgência a realização de reforma na ponte do Rio Engenho Velho, da 

comunidade do Pinhal, disse que a benfeitoria é extremamente 

importante para a manutenção do acesso de veículos como os de 

transporte e escoamento de produção. Anunciou à comunidade do 

Mato Alto que em breve será reformada a ponte do Rio Porongos, nas 

divisa com o município de Ibirapuitã. Falou sobre a primeira edição do 

Encontro de Arte e Tradição – ENART Pré Mirim, Mirim e Juvenil de 

Soledade, realizado nesta cidade no último final de semana, evento 

este que reuniu entidades e apreciadores do tradicionalismo gaúcho 

de muitos recantos deste estado e do país, obtendo sucesso absoluto, 

mostrando mais uma vez o valor da cultura e da tradição de nosso 

povo, e parabenizou aos organizadores, aos elencos artísticos 

participantes e a toda a comunidade soledadense pelo êxito desse 

valoroso evento que tem grandes possibilidades de tornar a realizar-se 

aqui no ano que vem.  Parabenizou também ao CTG Marciano Brum, 

Campeão de danças na Força B, categoria Juvenil do festival supra 

citado.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Parabenizou à 

secretaria Municipal de Obras pelos trabalhos realizados na 

comunidade do Espraiado com substituição de tubulação de bueiros e 

conserto em abrigo de parada de ônibus.  Agradeceu ao V. Pedro 

Marafon que esteve representando este Poder Legislativo na final do 

campeonato de bocha da comunidade Santa Bárbara. Agradeceu à 

Secretária Municipal de Educação, Sra. Ádria Brum Azambuja, pela 

explanação realizada na sala de comissões desta casa legislativa 

acerca do programa Cidades Educadoras, programa este que merece 

ser incentivado, dada a sua importância ao desenvolvimento social, 

educacional e cultural dos municípios. Disse ter muito respeito pelo 

passado, pois foi o que embasou o presente, e este é certamente o que 

definirá rumos para o futuro.  Sobre o asfalto do Loteamento Farrapos, 

manifestou grande preocupação com a erosão que vem ocorrendo 

devido à ação das chuvas sobre o material exposto nas partes onde o 

trabalho restou inconcluso, e disse esperar que haja responsabilização 

da empresa que deixou as vias em tal situação. Parabenizou a toda a 

comunidade soledadense pelo sucesso alcançado com a primeira 

edição do ENART Pré Mirim, Mirim e Juvenil, realizado no último final de 

semana, parabenizou também aos organizadores e solicitou aos 

representantes do MTG que estude para a próxima edição a promoção 

de preços mais acessíveis para ingresso no parque, possibilitando assim 

a participação mais massiva do público.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – 

PT:    Falou sobre a viagem realizada a Brasília, onde esteve juntamente 
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com os vereadores Luiz Carlos Vizzoto e Miguel Campos, visitando 

gabinetes de parlamentares, levando requerimentos para liberação de 

recursos a serem aplicados nos diversos segmentos e demandas desta 

municipalidade, disse estar esperançoso com a possibilidade de 

destinação de veículos e verbas parlamentares para a secretaria 

Municipal de Saúde, e que o bem estar da população é muito mais 

interessante do que siglas partidárias na hora de pleitear recursos junto 

às esferas maiores do governo.  Agradeceu à Secretaria Municipal de 

Agricultura pelo trabalho de roçada realizado no Loteamento Ortiz, em 

atenção a um pedido seu. Parabenizou à equipe organizadora e a toda 

a comunidade pelo sucesso da primeira edição do ENART Pré Mirim, 

Mirim e Juvenil, realizado no último final de semana. Falou sobre as 

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

favorável às mesmas.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     

Parabenizou à Comissão Organizadora do ENART Pré Mirim, Mirim e 

Juvenil de Soledade, pelo sucesso do evento realizado no último final de 

semana,  agradeceu a todas as entidades, associações de moradores 

e instituições de ensino que disponibilizaram seus espaços para 

acomodação dos participantes daquele festival, e concordou com as 

palavras do V. Jorgenei acerca dos valores para ingresso no parque, 

disse saber do custo elevado da infra estrutura montada para tal 

evento, contudo, é necessário viabilizar o acesso à comunidade local.  

Falou sobre a proposição de sua autoria, sugerindo Voto de Louvor à 

Cooperativa Agrícola Soledade Ltda – COAGRISOL, e solicitou o apoio 

dos demais edis na aprovação da mesma, ressaltando a importância 

de reconhecer e homenagear àquela empresa para todos os setores 

da economia municipal. apoiou as palavra dos vereadores Eduardo 

Tatim e Jorgenei Souza com relação ao asfaltamento das ruas do 

Loteamento Farrapos, cujas obras encontram paralisadas, dizendo que 

isso refere-se à falta de liberação dos recursos federais para custeio do 

trabalho das empreiteiras que, cansadas de não receberem seus 

pagamentos em dia, param o trabalho e desta forma repassam ao 

poder público a obrigação pleitear  a liberação dos valores 

empenhados junto ao governo federal, o que é lamentável, pois as 

obras ficam abandonadas, deteriorando-se sem que a população 

possa fazer bom uso.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Solicitou à 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e realização de 

desentupimento da rede de esgoto da Rua Dr. Ulisses Guimarães, na 

comunidade Primavera, Bairro Botucaraí. Falou sobre os grandes 

eventos que tem sido sediados neste município nos últimos tempos, 

como EXPOSOL, Soledade é Jóia, Sul & Motos, Rodeio Internacional, 
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encontro de escoteiros Camporee Sul, e agora o ENART, e parabenizou 

à administração municipal por tais eventos, mas concordou com as 

palavras dos vereadores Jorgenei, Eduardo e Junior com relação à 

cobrança da taxa de R$ 10,00 (dez reais) para ingresso no parque, disse 

que o valor pode parecer insignificante a primeira vista, porém quando 

trata-se de uma família pode tornar-se pesado e algumas pessoas 

realmente não têm condições, concordou também que os valores 

arrecadados com o ingresso ajudam a custear gastos das entidades 

participantes, porém é necessário viabilizar também a participação da 

comunidade local.  Falou sobre as condições do asfalto da rodovia BR 

386, que estão bastante precárias, necessitando de providências 

urgentes por parte do órgão competente.  Com relação à viagem 

realizada a Brasília na semana passada, disse ter voltado esperançoso 

com a possibilidade de proposição de novas emendas parlamentares 

destinando recursos,em especial para a construção de um salão 

comunitário para a comunidade São Bom Jesus. Relatou fato 

lamentável ocorrido na Rua treze de Maio, de onde muitas cargas de 

entulhos foram retiradas, algumas destas contendo materiais 

inenarráveis que foram depositados na via pública, e apelou à 

comunidade para que colabore um pouco mais evitando o descarte 

indiscriminado de resíduos.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   

Parabenizou à administração municipal e aos organizadores do ENART 

Pré Mirim, Mirim e Juvenil, realizado no último final de semana no Parque 

de Eventos Rui Ortiz, agradeceu a todas as pessoas, entidades e 

instituições que cederam seus espaços para alojamento dos 

participantes do festival e ajudaram na organização de tais 

alojamentos, que garantiram uma estadia adequada a todos, de forma 

que os grupos deixaram já reservados os lugares para ficarem no evento 

do ano que vem, lembrou que muitos municípios queriam estar 

sediando o evento, e que o mesmo aconteceu aqui pelo empenho de 

algumas pessoas.  Falou também sobre a viagem a Brasília, realizada na 

semana passada juntamente com os vereadores Luiz Carlos Vizzoto e 

José Elton de Moraes, para onde levaram vários requerimentos de 

verbas parlamentares e voltaram esperançosos com a liberação das 

mesmas, beneficiando assim vários segmentos desta municipalidade.     

V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Agradeceu a todas as pessoas 

que prestigiaram o Campeonato Municipal de Bocha do Interior, cuja 

final ocorreu nas comunidades de Passo dos Loureiros e Santa Bárbara, 

no último final de semana, e parabenizou às equipes vencedoras. 

Parabenizou também à administração municipal e às equipes 

organizadoras do ENART Pré Mirim, Mirim e Juvenil, realizado nesta 
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cidade no último final de semana, pelo sucesso do evento, e concordou 

com os colegas edis que os valores cobrados para ingresso no parque 

durante o festival precisam ser revistos a fim de possibilitar o acesso 

também à comunidade em geral.  Falou sobre a questão dos entulhos 

em nossa cidade, apelando aos moradores para que colaborem não 

depositando novos montes de resíduos logo após a coleta, e disse que 

é necessário ao poder público tomar uma atitude no sentido de educar 

e conscientizar as pessoas acerca da necessidade de preservação 

ambiental, pois certamente com o tempo todos sofrerão as 

conseqüências de tamanho descaso.    SERGIO RODRIGUES DA SILVA – 

MDB:  Falou sobre o ENART Pré Mirim, Mirim e Juvenil, realizado nesta 

cidade no último final de semana, agradecendo a todas as pessoas que 

empenharam-se seriamente na realização do mesmo, garantindo-lhe 

sucesso absoluto. Reforçou as palavras do V. Luiz Carlos Vizzoto com 

relação ao fato de este município vir sediando grandes eventos nos 

últimos tempos, o que é muito positivo em todos os aspectos mas 

especialmente para a nossa economia, concordou que os valores dos 

ingresso tenham sido um pouco elevados, mas disse que os pequenos 

detalhes poderão facilmente ser revistos e adaptados para a próxima 

edição, e finalizou parabenizando a todos que de uma forma ou de 

outra colaboraram com tão grandiosa realização.  Agradeceu à 

Secretaria Municipal de Obras pelos trabalhos realizados em atenção 

aos pedidos dos edis encaminhado à Secretaria Municipal de Obras.  

ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO. ORDEM DO DIA: 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 2º 

TURNO, COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE 

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 – 

COLOCADO EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 

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

Progressista, requer que seja concedido voto de Louvor 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, 

solenidade no dia 23/09 – COLOCADO EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO 

POR UNANIMIDADE. 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 
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DAER- Passo Fundo – COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Requerimento da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto, Ádria Brum de Azambuja, a fim de usar o espaço da 

TRIBUNA POPULAR, na sessão ordinária do dia 17/06/2019 – COLOCADO 

EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 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 – COLOCADO EM VOTAÇÃO, FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   V. EDUARDO 

TATIM – PROGRESSISTAS:   Agradeceu a presença de todos nesta sessão 

ordinária e disse que alguns ajustes no regimento interno serão muito 

bem vindos ao bom andamento dos trabalhos deste Poder Legislativo.  

V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:   Agradeceu o apoio dos demais edis 

na aprovação do seu requerimento para reativação do Horto florestal 

e parabenizou ao V. Junior Berte pela iniciativa na concessão do Voto 

de Louvor à COAGRISOL. 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.  
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