
1 

 

     Ata nº 29/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia oito 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 as  ATAS Nº 27 e 28/2019 as quais 

foram aprovadas por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário 

procedeu a leitura do EXPEDIENTE: PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Pedido 

de informação n° 15/2019, autoria dos Vereadores Junior Koch Berté e 

Sergio Rodrigues da Silva, solicita ao Poder Executivo as seguintes 

informações acerca do cumprimento da Lei n° 3.718/2015, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de instalação de Sistema de segurança e 

monitoramento de vídeo nas agências: bancárias, financeiras, lotéricas 

e correios   que possuam postos de atendimento no Município de 

Soledade: Como o município tem efetuado a fiscalização para o 

cumprimento da mesma? Quais estabelecimentos já se adequaram a 

Lei?  Visto o Prazo de 180 dias para adequação já ter expirado, o 

Executivo tomou as providências previstas no art. 8° da lei? VOTO DE 

PESAR: Voto de Pesar, o Poder Legislativo de Soledade vem através 

deste manifestar sentimentos de pêsames e solidariedade aos Familiares 

do Senhor Noé Abrão dos Santos Moraes pelo seu falecimento. Voto de 

Pesar, o Poder Legislativo de Soledade vem através deste manifestar 

sentimentos de pêsames e solidariedade aos Familiares do Senhor 

Antônio Carlos de Lima pelo seu falecimento. Voto de Pesar, o Poder 

Legislativo de Soledade vem através deste manifestar sentimentos de 

pêsames e solidariedade aos Familiares do Jovem Paulo Arthur Borges, 

pelo seu falecimento. INDICAÇÕES: Indicação n° 08/2019, autoria do V. 

Eduardo Tatim-Bancada Progressista, Solicita ao senhor Prefeito, Paulo 

Ricardo Cattâneo, que determine ao Departamento Municipal de 

Esportes a realização de ajustes no regulamento do Campeonato 

Municipal de Futsal, adotando as mesmas regras do Campeonato de 

Futsal do interior, a fim de viabilizar as competições de times femininos. 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  Pedido de Providência n° 125/2019, autoria 
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do V. Miguel Adones de Campos- MDB, Solicita ao Poder Executivo 

Municipal que determine através do setor competente o patrolamento 

da estrada vicinal da Localidade de Santa Terezinha passando pela 

propriedade dos Pretto até a residência da Sra. Ordalina Miranda. 

Pedido de Providência n° 126/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera- 

MDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor 

competente, providencie com urgência a revisão na rede de 

iluminação pública da Rua José Bonifácio, bairro Expedicionário. Pedido 

de Providência n° 127/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera- MDB, 

Solicita ao Poder Executivo Municipal através do setor competente, 

providencie com urgência, a pintura e sinalização dos redutores de 

velocidade e dá rótula existente nas proximidades da escola 

Polivalente. Pedido de Providência n° 128/2019, autoria do V. Edson Ivo 

Stecker-PSDB, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente realize o patrolamento da estrada geral que liga a RS 332 

a comunidade do Passo dos Loureiros, passando pela propriedade de 

Romeu Loureiro, Adolfo Bohrer e família Malaquias, até a comunidade 

de Rio Brilhante. Pedido de Providência n° 129/2019, autoria do V. Edson 

Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente realize o patrolamento da estrada geral que liga a BR 386 

passando pela a comunidade do Rincão do Araçá, até a estrada que 

liga a comunidade de São Sebastião. Pedido de Providência n° 

130/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder 

Executivo que, através da Secretaria competente realize com urgência, 

a construção de um abrigo junto à parada de ônibus existente na 

estrada da comunidade do Boqueirão do Butiá, nas proximidades da 

residência do Sr. Marcelo Inácio. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DO 

EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 65/2019, fica autorizado o Poder Executivo 

Municipal a firmar termo de fomento com repasse de recursos 

financeiros para a CDL- Câmara de Dirigentes Lojistas de Soledade, 

cadastrada no CNPJ n° 88.750.476/0001-90, no valor de R$ 13.000,00 

(Treze Mil Reais) para auxílio na execução da 8° edição do programa 

“Soledade é Mais”. Oficio/ Gabinete nº 155/2019: Solicitação de retirada 

do Projeto de Lei n° 51/2019. Oficio n° 07/2019, do servidor Marcos André 

Dias, Agente de fiscalização Municipal. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 

DE DIVERSOS: Para Câmara de Soledade: Senhor Presidente Vereador 

José Elton de Moraes; Ao cumprimenta-lo de ordem do deputado 

Federal Giovani- Coordenador da Bancada Federal Gaúcha no 

Congresso Nacional, encaminho em anexo cópia do oficio 112/2019 

protocolado junto ao Ministério da Saúde em atenção ao Pleito da 

Câmara de Vereadores de Soledade/RS. Tribuna Popular: Atendendo o 
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Requerimento de Cinaron Cirilo da Silveira, o mesmo usou o espaço de 

Tribuna Popular para tratar de problemas e sugerir soluções para o 

Trânsito de Soledade. PAUTA DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei n° 

39/2019, Altera o art. 6° da Lei Municipal de n° 3.360/2011 do capítulo II 

da estrutura Permanente de Cargos. Projeto de Lei n° 43/2019, Institui o 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável no Município de Soledade e 

dá outras Providências. Projeto de Lei n° 52/2019, autoriza a abertura de 

crédito adicional especial no valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro Mil 

reais), no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), e na Lei Orçamentária Anual (LOA). 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. Moção nº 35/2019, autoria do V. Édson 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 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.  GRANDE EXPEDIENTE:    GRANDE EXPEDIENTE:      V.  

EDSON IVO STECKER – PSDB:     Agradeceu a explanação do Sr. Cinaron 

Cirilo Silveira no espaço da Tribuna popular, nesta sessão ordinária, 
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acerca dos animais e das condições do trânsito em nossa cidade, disse 

que como edil, não pode deixar de preocupar-se com questões como 

as de entulhos, lixo e animais abandonados nas vias públicas, mas 

infelizmente estas são questões culturais, e que só a conscientização da 

população para a responsabilidade de tais atos poderia resolver o 

problema, considerando haver sim legislação vigente para todos os 

casos citados, o que falta é fazê-la cumprir, e lembrou que a área 

licenciada para o descarte final dos entulhos já encontra-se 

praticamente saturada, e com relação aos animais de rua, já foram 

liberados recursos do governo federal para o projeto Castra Fácil, que 

deveria estar em funcionamento já há bastante tempo.  Falou sobre a 

moção de apelo de sua autoria para ser enviada às agências bancárias 

deste município para que sejam observados os dispositivos da Lei 

Municipal Nº 2.932/2005 com relação ao tempo de espera em filas para 

atendimento, e solicitou apoio dos demais edis na aprovação da 

proposição, que será apreciada na Ordem do Dia desta sessão 

ordinária.  Tornou a dizer que a indignação manifestada pelo Sr. Cinaron 

tem fundamento, contudo, é preciso que a população conscientize-se 

e colabore com o poder público.    V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      

Falou sobre  viagem realizada ao município de Porto Alegre, na semana 

passada, onde esteve visitando o gabinete da Dep. Fran Somensi, e 

trocando ideias com a mesma acerca do projeto da Farmácia Solidária, 

projeto este que acredita ser de grande valia tanto para o 

reaproveitamento de medicamentos e melhor atendimento às 

necessidades da comunidade quanto na preservação do meio 

ambiente, e manifestou animação com a possibilidade de implantação 

da farmácia neste município conforme sugestão de projeto de lei de 

sua autoria enviada ao Poder Executivo no exercício de 2017. Falou 

também sobre a indicação de sua autoria enviada ao Poder Executivo, 

solicitando alterações no regulamento do Campeonato Municipal de 

Futsal a fim de viabilizar a participação de times femininos. Manifestou-

se favorável às matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta 

sessão ordinária e manifestou preocupação com o sistema de ciclovias, 

previsto no projeto de lei de Mobilidade Urbana, que irá à apreciação0 

nesta data. Concordou com as palavras do V. Edson com relação às 

questões do trânsito, entulhos e animais em nosso município, que 

infelizmente são culturais.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Parabenizou 

às escolas São José, Maurício Cardoso e Capistrano de Abreu, campeãs 

dos jogos escolares – JERGS deste município.   Disse ao Sr. Cinaron que 

as questões sobre o trânsito e os animais, trazidas na Tribuna Popular, são 

de extrema importância, mas nosso município precisa passar por um 
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amplo processo de transformação educacional, pois há legislação 

vigente que precisa ser cumprida, e citou o exemplo da Av. Farrapos, 

que suporta tráfego intenso de veículos pesados, comprometendo a 

durabilidade do asfalto, o que deveria ser proibido, e ainda a questão 

dos estacionamentos na zona central da cidade, que apresentam sérios 

problemas e o sistema rotativo torna-se cada vez mais imprescindível.  

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

manifestando-se favorável às mesmas, especialmente o projeto 

atinente à mobilidade urbana, que dentre outras medidas traz a 

previsão de instalação de ciclovias, o que poderá ajudar a desafogar 

um pouco o movimento de veículos automotores no centro da cidade.  

Parabenizou ao CDL pela campanha Soledade é Mais, e sugeriu que 

para o próximo ano seja feita também campanha de incentivo à Nota 

Fiscal Gaúcha, a fim de ajudar a beneficiar várias instituições e 

entidades.  Solicitou ao Poder Executivo que providencie com urgência 

melhorias na rede de iluminação pública da Rua José Bonifácio, no 

Bairro Expedicionário, e pintura e sinalização dos redutores de 

velocidade da Av. Farrapos.     V. IDA DOLORES WALENDORFF – 

PROGRESSISTAS:    Parabenizou às escolas campeãs do JERGS deste 

cidade, disse sentir-se honrada em poder oferecer-lhes a Moção de 

Parabéns pelo excelente desempenho nas competições desportivas, 

citou as modalidades em que cada equipe saiu vencedora, e disse 

também ao Sr. Cinaron que a semente trazida por ele para a Tribuna 

Popular foi acolhida pelos jovens presente nesta sessão ordinária e 

certamente renderá bons frutos mais adiante.    V. ILÂNIO CASAGRANDE 

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

SANTOS – PSB:    Parabenizou às escolas vencedoras, bem como a todas 

que participaram, dos jogos escolares – JERGS deste município, disse ser 

incentivador do esporte e sentir-se muito feliz ao ver a juventude tão 

empenhada de forma saudável. Anunciou que a empresa Somave será 

inaugurada oficialmente no dia 20/07 aqui em Soledade, Gerando 

cerca de cento e trinta empregos diretos, o que é muito bom para nossa 

comunidade.  Anunciou às comunidades do interior que as obras da 

estrada da Cerca Velha estão terminando nesta semana, e os 

maquinários estarão dirigindo-se para a região da Raia da Pedra nos 

próximos dias, para recuperação de vias gerais e vicinais.  Agradeceu 

a explanação realizada pelo Sr. Cinaron junto à Tribuna Popular acerca 

dos problemas do trânsito e animais soltos em vias públicas de nossa 

cidade, e disse que infelizmente esta é uma questão cultural, logo, é 

necessário antes de mais nada conscientização da população.  Falou 

sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-
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se favorável às mesmas. Manifestou-se favoravelmente também ao 

projeto de repasse de recursos ao CDL para realização da campanha 

Soledade é Mais.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Manifestou 

preocupação com a questão do atendimento junto às unidades de 

saúde de nossa cidade, principalmente com relação às pessoas idosas 

e com dificuldades de locomoção,  questionou como é realizado o 

atendimento aos mesmos, se há possibilidade de o serviço de saúde 

chegar até eles em caso de necessidade, e disse que precisa muito de 

tais respostas a fim de buscar por soluções, pois com saúde pública é 

assunto muito sério, disse ainda ter sido eleito pela comunidade e sente-

se responsável pelo bem estar da mesma. Anunciou que no próximo dia 

14/07 será realizado no salão da comunidade Santa Rita, no Bairro 

Botucaraí, um almoço promovido pela SOSAD, e convidou a toda a 

comunidade para participar, pois a causa é nobre e merece o respaldo 

da população. Manifestou preocupação acerca do Projeto de Lei Nº 

043/2019, que institui o Plano de Mobilidade Urbana, e concordou com 

as palavras do V. Eduardo Tatim com relação às ciclovias. Concordou 

também que as questões do trânsito e dos animais abandonados são 

culturais e um bom trabalho de conscientização precisa ser feito.  

Parabenizou às pessoas que uniram-se em mutirão para reconstruir a 

casa de um morador do Bairro Expedicionário na semana passada.   V. 

JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:   Agradeceu ao Sr. Cinaron pela 

explanação realizada na Tribuna Popular, especialmente acerca do 

trânsito em nossa cidade, e disse que enviará ofícios ao Departamento 

Municipal de Trânsito e à Brigada Militar sobre tal assunto. Parabenizou 

às escolas Campeãs dos jogos escolares – JERGS deste município, que 

serão agraciadas nesta sessão ordinária com a entrega de uma Moção 

de Parabéns de autoria dos vereadores Ida Walendorff e Miguel 

Campos. Manifestou grande satisfação com a proximidade da 

inauguração da empresa Somave neste município, empreendimento 

que virá gerar número significativo de empregos para a comunidade.  

Com relação aos animais, disse que a causa é realmente preocupante, 

porém a saúde dos seres humanos deve ser priorizada, ademais, esta é 

uma questão realmente cultural e acredita que a única forma eficaz de 

resolvê-la seja conscientizando a população para a posse responsável. 

Parabenizou a todos os professores presentes, pelo belíssimo ofício que 

abraçaram na vida, o de formar cidadãos para o futuro.   V. JUNIOR 

KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Parabenizou às escolas vencedoras do 

JERGS neste município, e disse ter tido a satisfação de disputar torneios 

da categoria quando estudante. Falou sobre as matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, especialmente o projeto 
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que institui o Plano de Mobilidade Urbana, lembrou que alguns 

problemas como estacionamentos na zona central da cidade já 

persistem há vários anos e urgem por solução. Falou também sobre o 

problema dos entulhos, que atualmente estão gerando grandes 

transtornos às vias públicas, lembrou que dentro de pouco tempo, se 

não houver solução, as coletas realizadas pelo poder público deixarão 

de acontecer e o serviço deverá ser prestado por alguma empresa 

privada, lamentou a falta de cooperação da comunidade com 

relação aos calendários de coleta, o que dificulta ainda mais a 

situação, e, sobre o trânsito, disse que o Departamento Municipal de 

Trânsito vem realizando um bom trabalho em vários segmentos, mas 

ainda há bastante a desejar, especialmente no que diz respeito aos 

estacionamentos no centro da cidade. Ainda sobre o plano de 

mobilidade urbana, disse que o prazo de cinco anos é bastante 

extenso, e as medidas deveriam ser agilizadas. Falou também sobre a 

situação das calçadas e dos passeios públicos, cujas condições de 

conservação estão péssimas em vários pontos da cidade.     V. LUIZ 

CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Parabenizou às equipes vencedoras do JERGS 

de Soledade e agradeceu a presença dos educandários nesta sessão 

ordinária, e lembrou que na sua administração foi adequado o Piso 

Salarial dos Servidores na área de educação neste município. Falou 

sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão 

ordinária, e, com relação aos estacionamentos, disse que a situação é 

realmente caótica, lembrou multas sofridas em virtude da falta de 

disponibilidade das vagas rotativas em frente a farmácias, assim como 

ocorre com as vagas para idosos, que muitas vezes permanecem 

ocupadas por várias horas pelos mesmos veículos, evidenciando os 

transtornos acarretados pela falta de fiscalização da legislação 

pertinente em vigor. Sobre as ciclovias, disse acreditar que as mesmas 

poderão vir agravar ainda mais os problemas do trânsito nas vias mais 

movimentadas devido ao espaço que demandarão. Parabenizou às 

pessoas que realizam voluntariamente serviços de conservação e 

embelezamento dos espaços públicos de nossa cidade.   V. MIGUEL 

ADONES DE CAMPOS – MDB:   Solicitou à Secretaria Municipal de Obras 

que realize o patrolamento da estrada vicinal da comunidade de Santa 

Terezinha, passando pela propriedade dos Pretto até à Sra. Ordalina 

Miranda.  Solicitou o apoio dos demais edis na aprovação do Voto de 

Louvor à Srta. Joana Camargo, em reconhecimento às conquistas da 

jovem em vários concursos de beleza, representando Soledade inclusive 

internacionalmente, e também da Moção de Parabéns às equipes 

vencedoras dos jogos escolares – JERGS deste município, parabenizou 
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às escolas e disse sentir-se honrado em poder prestar a homenagem. V. 

PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Parabenizou às escolas vencedoras 

do JERGS neste município e manifestou votos de sucesso nas próximas 

etapas. Solicitou à Secretaria Municipal de Obras a conclusão dos 

serviços de patrolamento da estrada da comunidade de São Sebastião 

e São Miguel Mormaço, e agradeceu ao mesmo setor pelo trabalho 

realizado nas estradas da comunidade de São0 Tomé. Sobre os 

entulhos, disse que sugerirá a realização de audiência pública para 

tratar do assunto juntamente com a comunidade, lembrou que a 

municipalidade tem prazo para adequar-se às normas ambientais e que 

o serviço de coleta poderá mesmo ser deixado a cargo de empresa 

privada futuramente, disse esperar que haja uma solução e a 

municipalidade possa continuar oferecendo o serviço gratuitamente, e 

apelou à comunidade para que colabore respeitando os calendários 

de coleta.    SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    NÃO FEZ USO DA 

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

Projeto de Lei n° 39/2019, Altera o art. 6° da Lei Municipal de n° 

3.360/2011 do capítulo II da estrutura Permanente de Cargos– 

COLOCADO EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto 

de Lei n° 43/2019, Institui o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável no 

Município de Soledade e dá outras Providências– COLOCADO EM 

VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei n° 

52/2019, autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 

R$ 24.000,00 (Vinte e quatro 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. 

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– COLOCADO EM VOTAÇÃO, FOI APROVADO 

POR UNANIMIDADE. 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– COLOCADO EM 

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

UNANIMIDADE. Requerimento n° 19/2019, Autoria do V. José Elton de 

Moraes-PT, requer que seja concedido Voto de Louvor ao Sr. Nicácio 
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João Maria de Lima, em reconhecimento aos muitos anos de belíssimos 

serviços prestados à comunidade de Soledade– COLOCADO EM 

VOTAÇÃO, FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Moção nº 35/2019, 

autoria do V. Édson 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 de Soledade– COLOCADA EM 

VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 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 COLOCADA EM 

VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 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 

COLOCADA EM VOTAÇÃO, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   V. IDA DOLORES WALENDORFF – 

PROGRESSISTAS:   Parabenizou à administração municipal pela 

realização do Arraiá na Praça, no último final de semana, e a 

todas as equipes que participaram dos jogos do JERGS.  V. PEDRO 

ROMÁRIO MARAFON – MDB:  Tornou a falar sobre a audiência 

pública para tratar de assuntos atinentes aos entulhos na cidade.  

V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Disse ao V. Pedro Marafon que seria 

necessário mais uma ou duas equipes para o recolhimento de 

entulhos em nossa cidade, pois o perímetro urbano é muito 

extenso.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   Agradeceu a 

presença de todos nesta sessão ordinária.  V. FGUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:   Agradeceu o apoio dos demais edis na 

aprovação do seu requerimento para Voto de Louvor à ONG 

Sopro da Vida.      COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:   Falou sobre o Hospital de Caridade Frei Clemente, que 

vem a pouco e pouco vencendo as dificuldades, lamentou que em 

muitos casos as pessoas busquem atendimento diretamente em 

municípios como Passo Fundo, deixando de lado os serviços que são 

prestados aqui e denotando assim falta de confiança em nosso hospital, 
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e disse que a falta de procura prejudica a casa de saúde, e convidou 

a toda a comunidade para participar da prestação de contas da 

mesma, no próximo dia 17/07, no auditório do Sicredi.   V. EDUARDO 

TATIM – PROGRESSISTAS:    Realizou breve explanação acerca do projeto 

Farmácia Solidário na cidade de Farroupilha, projeto este que considera 

muito importante para nossa comunidade e espera ver implantado em 

breve aqui. 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: 


