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     Ata nº 26/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia primeiro de julho 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 25/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura do EXPEDIENTE: 

PROJETOS DE LEI: Projeto de Lei n° 13/2019, autoria dos Vereadores José Elton 

de Moraes e Gustavo Baldissera-MDB, Dispõe sobre o dia Municipal do Colono 

e do Motorista, e dá outras Providências. SUGESTÕES DE PROJETOS DE LEI: 

Sugestão de Projeto de Lei n° 08/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada 

progressista, cria o fundo de combate e erradicação da Pobreza no Município 

de Soledade/ RS e dá outras providências. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Pedido 

de Informação n° 14/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada Progressista, 

Solicita que sejam prestadas as seguintes informações acerca dos critérios 

utilizados pela Prefeitura Municipal de Soledade para o fechamento de vias 

públicas em virtude de eventos. REQUERIMENTOS: Requerimento n° 16/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, requer que seja concedido voto de 

Louvor à Sociedade Protetora da Vida Ambiental Sopro da Vida. 

Requerimento n° 17/2019, autoria do V. Miguel Adones de Campos-PMDB, 

Requer que seja concedido Voto de Louvor à Srta. Joana Camargo, em 

reconhecimento às suas conquistas em vários Concursos Nacionais e 

Internacionais de Beleza. Requerimento n° 18/2019, autoria do V. José Elton de 

Moraes-PT, Requer que seja concedido Voto de Louvor ao Sr. Antônio Mário 

Cherini, em reconhecimento aos muitos anos de belíssimos serviços prestados 

à comunidade soledadense na Presidência da cooperativa de Créditos 

Sicredi Botucaraí. Requerimento n° 19/2019, Autoria do V. José Elton de Moraes-

PT, requer que seja concedido Voto de Louvor ao Sr. Nicácio João Maria de 

Lima, em reconhecimento aos muitos anos de belíssimos serviços prestados à 

comunidade de Soledade. MOÇÕES: Moção nº 35/2019, autoria do V. Edson 

Ivo Stecker-PSDB, Moção de Apelo para ser enviada à Agencia do Banco do 

estado do Rio Grande do Sul- Banrisul de soledade, para que sejam 

observados e cumpridos os dispositivos da Lei Municipal N° 2.932/2005- Que 

dispõe sobre o atendimento ao público nas agências Bancárias do Município 
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de Soledade. Moção n° 36/2019, Autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, 

Moção de Parabéns para ser enviada ao Centro de Tradição Gaúcha 

Herança Crioula, da Comunidade da Margem São Bento, em 

reconhecimento à sua atuação em prol da cultura gaúcha, em especial o 

encontro de Invernadas Artísticas, realizado no mês de Junho. Moção n° 

37/2019, autoria do V. Miguel Adones de Campos-PMDB, moção de parabéns 

para ser enviada às equipes Campeãs dos Jogos Escolares do Rio Grande do 

Sul do Município de Soledade, etapa Municipal, neste ano de 2019. Escolas 

Estaduais Capistrano de Abreu, Instituto estadual de Ensino Maurício Cardoso 

e Instituto estadual de Ensino São José. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  Pedido de 

Providência n° 117/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, solicita ao 

Poder Executivo que, através da Secretaria competente construa um redutor 

de velocidade na Rua Lucio Dias Hilário nas proximidades da residência 

número 85. Pedido de Providência n° 118/2019, autoria do V. Gustavo 

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

competente, providencie com urgência a realização de substituição da 

tubulação de esgoto e reparos no calçamento da Rua Álvaro Leitão, entre os 

n° 810 e 832, Bairro Fontes. Pedido de Providência n° 119/2019, autoria do V. 

Gustavo Baldissera- MDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal através do 

setor competente, providencie com urgência a colocação de quatro (04) 

braços de luz Junto à rede de iluminação pública da Rua Dr. José Atílio Vera, 

nas proximidades do acesso à rodoviária BR 386, bairro Botucaraí. Pedido de 

Providência n° 120/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera- MDB, Solicita ao 

Poder Executivo Municipal através do setor competente, providencie com 

urgência a instalação de rede de canalização de esgoto e colocação de 

lixeira, na rua Serafim dos Santos Vaz, no loteamento novo do Bairro Fontes. 

Pedido de Providência n° 121/2019, autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto-PSDB, 

solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente realize a 

construção de uma rede de esgoto na Rua Professor Goulart, mas 

principalmente nas proximidades da residência número 450. Pedido de 

Providência n° 123/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da Sila-MDB, solicita ao 

Poder Executivo que, através da Secretaria competente notifique os 

proprietários, em especial dos terrenos baldios, para que façam a construção 

e conservação do passeio público (calçadas) de fronte a sua propriedade. 

Pedido de Providência n° 124/2019, autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada 

progressista, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente, determine com urgência a colocação de um bueiro na estrada 

que liga as comunidades de Pontão da Boa União e satã Terezinha, nas 

proximidades da propriedade do Sr. Salzano Marques. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDAS DO EXECUTIVO: PROJETO DE LEI Nº 51/2019 que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a realizar termo de fomento com o Sindicato dos 
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Trabalhadores Rurais de Soledade e Mormaço visando o conserto do telhado 

do Salão da Comunidade do Rincão do Bugre. TRIBUNA POPULAR: ESPAÇO 

CONCEDIDO A SENHORA CLEONICE VAZ HORN, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO 

QUE FOI APROVADO POR UNANIMIDADE, POR CINCO MINUTOS PARA FALAR 

SOBRE AS ATIVIDADES DA SOCIPA. PAUTA DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei n° 

53/2019, autoriza a abertura de Crédito especial no valor de R$ 114.000,00 

(cento e quatorze mil reais), no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Projeto de Lei n° 

10/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, dispõe sobre a denominação 

de logradouro público, e dá outras providências. Moção n° 30/2019, autoria 

do V. João Francisco dos Santos-PSB, Moção de parabéns para ser enviado 

ao Centro de Tradição Gaúcha Marciano Brum, em reconhecimento 

alcançado pelo Elenco Juvenil, campeão Força B, no Encontro de Arte e 

Tradição, ENART Pré Mirim, Mirim e Juvenil 2019. Moção n° 31/2019, autoria do 

V. Eduardo Tatim- Bancada progressista, Moção de parabéns para ser 

enviada à equipe de agentes de Combate a Endemias de Soledade, em 

reconhecimento pelos excelentes trabalhos prestados à comunidade no 

controle e combate ao mosquito da Dengue. Moção n° 32/2019, autoria do 

V. José Elton de Moraes-PT, moção de parabéns ao Sr Alessandro Gasparin, 

em reconhecimento pela sua recondução à Presidência do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Soledade e Mormaço. Moção n° 33/2019, autoria do 

V. Edson Ivo Stecker-PSDB, moção de apelo para ser enviada ao Executivo 

Municipal para que providencie a construção de um parque de recreação 

infantil junto ao Pavilhão Comunitário da Localidade de Margem São Bento. 

Moção n° 34/2019, autoria do V. Junior Koch Berté, bancada 

Progressista, moção de parabéns para ser envida a padaria e 

Confeitaria do Tio, em reconhecimentos aos excelentes serviços 

prestados no atendimento e fornecimento de produtos de qualidade à 

comunidade Soledadense. GRANDE EXPEDIENTE:      V.  EDSON IVO 

STECKER – PSDB:     Parabenizou ao Corpo de Bombeiros de Soledade, 

que será agraciado em solenidade nesta data com o Voto de Louvor 

em reconhecimento aos belíssimos serviços prestados à nossa 

comunidade. Falou a Moção de Apelo de sua autoria, a ser enviada às 

instituições financeiras que possuem agências neste município, para 

que se faça cumprir os dispositivos da Lei Municipal Nº 2.932/2005 com 

relação ao tempo de espera em filas, explicou que apesar de ser 

bastante antiga a referida lei não vem sendo cumprida por todas as 

instituições, infelizmente, disse ainda que talvez passe toda a legislatura 

sem ter sido criada uma única lei de sua autoria, mas se conseguir fazer 

cumprir as já existentes já sente-se satisfeito, e citou o caso dos entulhos, 

cujas infrações estão previstas no Código de Posturas do município e 
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não são observadas.  Citou o exemplo da Cooperativa de Créditos 

Sicredi, que presta retornos à comunidade através de ação social, 

exemplo este que deveria ser seguido pelas demais instituições 

financeiras. Tornou a falar da moção de apelo ao Executivo Municipal 

para que seja construído um parquinho infanti8l junto ao salão 

comunitário da Margem São Bento.    V. EDUARDO TATIM - 

PROGRESSISTAS:      Parabenizou a todas as equipes que estão 

participando do Campeonato Municipal de Futsal do Interior, que 

iniciou-se há poucos dias, manifestou votos de sucesso a todos e disse 

esperar que as competições transcorram de forma harmônica, 

garantindo momentos de recreação saudável à comunidade. Sugeriu 

ao Poder Executivo a criação de um fundo de combate à pobreza para 

este município, a fim de arrecadar maiores recursos e melhor atender às 

demandas, especialmente por saneamento básico, condições de 

moradias e qualificação de mão-de-obra para as camadas mais 

vulneráveis da população.  Sugeriu também ao Poder Executivo a 

formação de parcerias com a iniciativa privada para a contratação de 

cursos para formação de mão-de-obra qualificada, cuja falta é a 

principal reclamação das empresas locais.   V. GUSTAVO BALDISSERA – 

MDB:    Parabenizou ao Corpo de Bombeiros de Soledade, que será 

agraciado nesta data com Voto de Louvor em reconhecimento aos 

relevantes serviços prestados à comunidade soledadense, e também 

aos proponentes desta merecida homenagem. Parabenizou também 

ao CTG Herança Crioula, da comunidade da Margem São Bento, pelo 

belíssimo Encontro de Invernadas, realizado no último final de semana, 

e à SOCIPA, pelo trabalho prestado à comunidade.   Solicitou ao 

Executivo Municipal que providencie com urgência a substituição de 

tubulação de esgoto na Rua Álvaro Leitão, instalação de rede de 

esgoto e uma lixeira na Rua Serafim dos Santos Vaz, no loteamento 

novo, ambos no Bairro Fontes, colocação de braços de luz na rede de 

iluminação pública da Rua Dr. José Atílio Vera nas proximidades do 

entroncamento com a rodovia BR 386, no Bairro Botucaraí.  Falou sobre 

o pronunciamento do Dep. Giovani Cherini acerca da possibilidade 

proposição de emenda destinando recursos para conclusão das obras 

do pavilhão da comunidade São Bom Jesus e fechamento da quadra 

de esportes da Raia da Pedra. Apelou à comunidade para que 

colabore com a administração municipal evitando o descarte 

indiscriminado de entulhos nas vias públicas.     V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:     Parabenizou à comissão organizadora 

e às equipes participantes do Campeonato Municipal de Futsal do 

Interior, recentemente iniciado, especialmente as equipes femininas, e 
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manifestou votos de sucesso a todos. Agradeceu ao V. Miguel Adones 

de Campos pela parceria na Moção de Parabéns enviada às escolas 

Campeãs dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul nesta cidade. 

Apoiou as palavras do V. Edson com relação ao cumprimento da 

legislação vigente no município. Parabenizou também a todas as 

pessoas e entidades que trabalham com projetos educacionais, 

culturais e sociais em nossa comunidade, e disse que em toda parte 

onde for trabalhada a conscientização de pessoas os resultados 

certamente serão positivos.  Falou sobre a inauguração do auditório do 

Sindipedras de Soledade, cuja nominação deu-se em homenagem a 

uma pessoa que muito fez por este município, especialmente pelas 

pessoa de baixa renda da comunidade, e parabenizou aos familiares 

do Sr. Ivanir Pedro Lodi, merecidamente homenageado.    V. ILÂNIO 

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

FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:     Falou da audiência pública de que 

participou na semana passada em Porto Alegre, juntamente com 

prefeitos, vereadores, representantes de sindicatos e cooperativas, 

funcionários da EMATER e lideranças comunitárias, ocasião em que 

foram tratados assuntos atinentes ao futuro daquele órgão no Rio 

Grande do Sul, especialmente no que diz respeito à evasão rural e à 

necessidade de manutenção e sustentabilidade das atividades de 

assistência de apoio ao setor primário, e falou sobre a situação 

financeira vivenciada pela EMATER nos últimos tempos em virtude da 

redução orçamentária sofrida. Parabenizou ao Corpo de Bombeiros de 

Soledade pela merecida homenagem com a qual será agraciado em 

solenidade nesta data. Falou sobre a abertura do Campeonato 

Municipal de Futsal do Interior. Propôs Moção de Parabéns a ser enviada 

ao CTG Marciano Brum pela sua belíssima atuação no ENART pré Mirim, 

Mirim e Juvenil.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Falou sobre 

alguns casos de autismo existentes na comunidade e registrados junto 

à Secretaria Municipal de Educação, e anunciou que em breve terá 

início nesta cidade o atendimento junto ao Centro de Atendimento 

Educacional Especializado, a fim de melhor atender a casos como 

estes. Parabenizou ao Rotary Club de Soledade, ao Rotary Club Novos 

tempos e ao Rotaract, pelo belíssimo trabalho que vem sendo 

desenvolvido junto à comunidade soledadense, disse que pessoas que 

trabalham voluntariamente em prol da comunidade são dignas de todo 

respeito e reconhecimento. Parabenizou também à administração 

municipal por estar repassando em dia os recursos para o centro de 

hemodiálise do Hospital Frei Clemente, possibilitando assim a 

continuidade das atividades daquele setor de saúde.  Com relação ao 



6 

 

Voto de louvor concedido ao Corpo de Bombeiros de Soledade, disse 

que a homenagem é muito merecida, considerando o excelente 

trabalho prestado pela corporação à comunidade soledadense.   V. 

JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Parabenizou ao V. Ilânio Guerra pela 

proposição da merecida homenagem ao Corpo de Bombeiros de 

Soledade. Anunciou que o Dep. Giovani Cherini pretende cumprir em 

breve as promessas de proposição de emendas destinando recursos 

para conclusão de obras em pavilhões desportivos e para aquisição de 

veículo neste município. Manifestou satisfação com a instalação de 

novas redes de distribuição de água nas comunidades do interior, 

atendendo quase que à totalidade das famílias. Parabenizou também 

aos representantes da empresa Somave, que iniciará suas atividades 

neste município em breve, oferecendo mais de cento e trinta vagas de 

trabalho para a comunidade. Falou sobre as matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, manifestando-se 

favorável às mesmas.  Desculpou-se com a comunidade do Pontão da 

Boa União por não ter podido participar da abertura do Campeonato 

Municipal de Futsal do Interior. Sobre as estradas do interior, solicitou que 

seja feita compactação em todos os pontos onde se fizer necessário, e 

anunciou que está em tratativas com outro município para conseguir 

uma máquina de asfalto através de formação de parceria, para 

viabilizar a realização de beneficiamentos nas vias desta cidade.   V. 

JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Falou sobre o Projeto de Lei Nº 

051/2019, que chegou à Casa Legislativa poucas horas antes do início 

desta sessão ordinária. Não dando às comissões sequer tempo para 

leitura, disse que certamente todos são favoráveis à proposição, porém 

o  Poder Executivo enviou-a praticamente na hora da votação, e 

também sobre o Projeto de Lei Nº 053/2019, que trata de recursos a 

serem investidos em pavimentações e reparos de vias públicas da 

cidade, para o qual solicitou atenção dos demais edis a fim de verificar 

se as melhoria realmente contemplarão  aqueles locais mais 

problemáticos da cidade, como as ruas Vacaria e Treze de Maio.   

Apoiou o pedido de providência do V. Gustavo com relação à rede de 

iluminação pública da Rua Dr. José Atílio Vera, no Bairro Botucaraí.  

Apoiou também a moção de apelo do V. Edson com relação ao tempo 

de espera em filas das agências bancárias, dizendo que a legislação 

vigente precisa fazer-se cumprir e a fiscalização municipal deve cumprir 

o seu papel. Manifestou-se favoravelmente às demais matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – 

PSDB:    Apoiou o pedido de providência do V. Gustavo acerca da rede 

de iluminação pública da Rua Dr. José Atílio Vera, lembrando já ter feito 
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o mesmo pedido no ano passado e lamentou não ter sido atendido. 

Solicitou ao Poder executivo que providencie a colocação de bueiros 

na estrada da Macieira, próximo às propriedades dos Srs. Mário Freitas, 

Lairto Knopf e Sr. Zanata, patrolamento e britagem das Ruas Carlos 

Germano Goelzer e Telmo Berbegier, e rede de esgoto na Rua Professos 

Goulart, onde o esgoto está correndo a céu aberto. Com relação às 

emendas do Dep. Giovani Cherini, disse que os recursos serão muito 

bem vindos, especialmente à comunidade São Bom Jesus, que não 

conta com sequer um espaço para a prática de esportes e onde o 

ginásio será muito bem-vindo.  Falou sobre as matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia, lamentando a chegada de proposições do 

Poder Executivo a esta casa legislativa com pouco tempo hábil para 

análise e com numerações de ordem um tanto confusas.   V. MIGUEL 

ADONES DE CAMPOS – MDB:   Falou sobre a moção de parabéns de sua 

autoria em parceria com a Vª Ida Walendorff, para ser enviada às 

escolas campeãs dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul – JERGS, 

nesta cidade, e solicitou o apoio dos demais edis na aprovação da 

mesma. Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, 

manifestando-se favoravelmente às mesmas. Falou também sobre 

visitas realizadas às comunidades do interior, onde teve a satisfação de 

acompanhar a entrega de obras de redes de distribuição de água. 

Agradeceu a todas as instituições religiosas, tradicionalistas e de 

educação, que cederam espaço para abrigar os participantes do 

ENART Pré Mirim, Mirim e Juvenil, realizado em nossa cidade há poucos 

dias, e procedeu à leitura da mensagem recebida da comissão 

organizadora do evento, em agradecimento pela colaboração. V. 

PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Parabenizou ao Corpo de 

Bombeiros de Soledade pelo belíssimo trabalho que realizam em prol da 

comunidade soledadense. Parabenizou também à comunidade do 

Pontão da Boa União pela abertura do Campeonato de Futsal do 

Interior, e também à arbitragem atuante no município atualmente, e 

disse desejar que durante as competições, dentro das quadras, vença 

o melhor. Agradeceu à Secretaria Municipal de Obras pela conclusão 

das obras de canalização de água na comunidade do São Tomé, 

beneficiando cerca de vinte e cinco famílias. Anunciou que nos 

próximos dias estará apresentando requerimento para realização de 

audiência pública para tratar do problema dos entulhos em nossa 

cidade, problema este que urge por solução enquanto consequências 

mais pesadas não começam a recair sobre a comunidade.    SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Solicitou ao gestor municipal que 

determine com a máxima urgência a restauração do passeio público 
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da Av. Pinheiro Machado, no quarteirão onde está instalada a Polimed, 

pois não há mais condições para os pedestres caminharem por ali, tal é 

o transtorno causado pelas pedras soltas, buracos e lamaçal ali 

constatado. Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do 

Dia, explicando que esta Casa Legislativa deve obedecer às normas 

regimentais no processo de tramitação das proposições, motivo pelo 

qual algumas matérias não forma inclusas à Pauta de Ordem do Dia. 

Falou também sobre o fechamento de duas importantes empresas 

geradoras de empregos, o que é lamentável, pois retrata a grave 

situação de nosso estado, e no país dentro de pouco tempo, 

infelizmente.   ESPAÇO REGIMENTAL:    NÃO UTILIZADO. ORDEM DO DIA: 

Projeto de Lei n° 53/2019, autoriza a abertura de Crédito especial no 

valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze 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. Projeto de Lei n° 10/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera-MDB, dispõe sobre a denominação de logradouro público, e 

dá outras providências – COLOCADO EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO 

POR UNANIMIDADE. Moção n° 30/2019, autoria do V. João Francisco dos 

Santos-PSB, Moção de parabéns para ser enviado ao Centro de 

Tradição Gaúcha Marciano Brum, em reconhecimento alcançado pelo 

Elenco Juvenil, campeão Força B, no Encontro de Arte e Tradição, 

ENART Pré Mirim, Mirim e Juvenil 2019 – COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE. Moção n° 31/2019, autoria do V. 

Eduardo Tatim- Bancada progressista, Moção de parabéns para ser 

enviada à equipe de agentes de Combate a Endemias de Soledade, 

em reconhecimento pelos excelentes trabalhos prestados à 

comunidade no controle e combate ao mosquito da Dengue – 

COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Moção 

n° 32/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, moção de parabéns 

ao Sr Alessandro Gasparin, em reconhecimento pela sua recondução à 

Presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade e 

Mormaço – COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR 

UNANIMIDADE. Moção n° 33/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, 

moção de apelo para ser enviada ao Executivo Municipal para que 

providencie a construção de um parque de recreação infantil junto ao 

Pavilhão Comunitário da Localidade de Margem São Bento – 

COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Moção 

n° 34/2019, autoria do V. Junior Koch Berté, bancada Progressista, 

moção de parabéns para ser envida a padaria e Confeitaria do Tio, em 

reconhecimentos aos excelentes serviços prestados no atendimento e 
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fornecimento de produtos de qualidade à comunidade Soledadense – 

COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI APROVADA 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: 


