
1 

 

     Ata nº 30/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia quinze 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 29/2019 a qual foi aprovada por 

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

REQUERIMENTOS: Requerimento do Vereador José Elton de Moraes, Bancada 

do Partido dos Trabalhadores, solicita retirada dos Projetos de Lei 11 e 12 /2019 

de sua autoria. SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI: Sugestão de Projeto de Lei n° 

09/2019, Em nome do Poder Legislativo, Institui o Programa de Recuperação 

Fiscal-REFIS e dá outras providências. VOTO DE PESAR: Voto de Pesar, o Poder 

Legislativo de Soledade vem através deste manifestar sentimentos de 

pêsames e solidariedade aos familiares do estimado Doutor Guilherme de 

Vasconcellos Netto, pelo seu falecimento. 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 do Legislativo, Dr. 

Trajano Porto Cardoso, pelo seu falecimento. INDICAÇÕES: Indicação n° 

09/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, Solicita ao Sr. Paulo Ricardo 

Cattâneo que determine ao setor competente as tratativas necessárias para 

a doação de um terreno neste município, para ser destinado à construção de 

um pavilhão comunitário para as Igrejas Evangélicas que funcionam aqui, a 

fim de oferecer maior comodidade na realização de seus eventos. PEDIDOS 

DE PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 131/2019, autoria do V. Sergio 

Rodrigues da Silva- MDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal que determine 

através do setor competente, providencie com urgência a realização de 

consertos no calçamento da Rua Santos Filho, Trajeto compreendido entre a 

Av. Farrapos e a Brigada Militar, bairro Missões. Pedido de Providência n° 

132/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder Executivo que, 

através da Secretaria competente realize o patrolamento partindo da BR 386, 

passando pelas propriedades do João Ademar Groth, Anselmo Carobim 

“Tafú”, também pelo pavilhão da comunidade e estradas vicinais da Posse 

Generoso. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO DE DIVERSOS: Rotary e Interact Club 

Novos Tempos, de Soledade tem a honra de convidar para a solenidade de 
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Posse e Transmissão de cargos da Presidente e respectivos conselhos Diretores 

para o ano Rotário 2019-20, dia 19 de Julho, Local Restaurante La Traviatta. 

Convite: Professora Adria Brum de Azambuja, Comissão Organizadora do 

Evento, convidam para o II Fórum Regional de Educação de Soledade, 

Gestão Democrática da Educação Básica Das Propostas as ações. Oficio do 

Tribunal de Contas n° 5260/2019: decisão sobre o Processo de Admissão nº 

6379-0200/14-5. PAUTA DA ORDEM DO DIA: não havia matérias. GRANDE 

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

V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:      NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. 

GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Falou sobre a reunião da AVASB realizada na 

última sexta-feira nesta Casa Legislativa, quando foram tratados assuntos 

atinentes ao trabalho da associação, especialmente voltados ao meio 

ambiente, reunião esta que foi muito positiva e onde pode-se observar que o 

trabalho tem sido bastante produtivo. Convidou a toda a comunidade para 

participarem do Fórum de Debates pelo Desenvolvimento, no próximo dia 

17/07 às 19:00hs, no Salão Azul da Prefeitura Municipal, onde serão tratados 

assuntos sobre empreendedorismo e turismo, com a promoção de palestras, 

e explicou que o nosso município possui grande potencial para o turismo, 

porém, é preciso saber o que e como fazer. Agradeceu à Secretaria Municipal 

de Obras pela atenção ao seu pedido de reposição de calçamento na Rua 

Laydes Borges, no Bairro Botucaraí. Apoiou a sugestão de projeto de lei para 

reedição do REFIS, encaminhada ao Executivo Municipal nesta data.  Falou 

sobre um projeto de autoria da Srta. Amanda Baldissera, sobre cuidados 

bucais, para uma escola deste município, o que considera muito válido, pois 

tais trabalhos são extremamente importantes para a comunidade.     V. IDA 

DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Parabenizou à Secretária Municipal 

de Educação, Sra. Ádria Brum Azambuja, pelo excelente trabalho que vem 

desenvolvendo junto às comunidades escolares desta municipalidade, pois 

somente através da educação é possível transformar o futuro, promovendo o 

progresso da nação.  Parabenizou às lideranças da AVASB pelo evento 

promovido na última sexta-feira, especialmente acerca dos temas escolhidos, 

que são de extrema relevância na atualidade. Parabenizou também à UERGS 

pelos pelo apoio que vem prestando a vários projetos em nossa comunidade, 

ressaltando que é muito importante o apoio da municipalidade também à 

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

PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Falou sobre a questão da 

assistência básica junto aos postos de saúde do município, especialmente 

com relação às ambulâncias,  repassou informações recebidas da Secretaria 

Municipal de Saúde e sugeriu  a disponibilização de uma ambulância para 

plantões a serviço dos postinhos, a fim de atender àquelas pessoas com maior 
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necessidade de atenção, como os acamados, portadores de necessidades 

especiais e pessoas com alta do hospital, disse que é necessário fazer com que 

a comunidade seja atendida da melhor forma possível, pois com saúde não 

se pode brincar, e bons profissionais existem, o que lhes falta é suporte. Apoiou 

a sugestão de projeto de lei para reedição do REFIS, encaminhada ao Poder 

Executivo nesta data, dizendo considerar importante oportunizar aos 

contribuintes quitarem seus impostos, pois é disso que sobrevive o poder 

público.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:   Falou sobre o trabalho desenvolvido 

pela UERGS junto à nossa comunidade, com vários projetos, especialmente 

acerca do meio ambiente,  reciclagem de resíduos e preservação de 

nascentes, o que é muito positivo para a municipalidade e para a região, pois 

somente a educação e conscientização serão capazes de mudar a 

realidade atual, concordou com a V. Ida Walendorff de que é necessário lutar 

junto com a instituição ante o governo pela liberação dos direitos conquistado 

através da consulta popular, e agradeceu a todos os parlamentares que 

propuseram emendas destinando recursos à universidade.  Agradeceu à 

administração municipal pela atenção ao seu pedido de construção de 

abrigo em parada de ônibus localizada na Rua Dona Mocinha, no 

Loteamento Ortiz, Bairro Fontes, e solicitou reparos no calçamento daquela 

mesma via. Finalizou dizendo que estará sempre na busca por mais recursos 

para serem aplicados na promoção do desenvolvimento deste município.   V. 

JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Parabenizou à administração 

municipal pela conquista da empresa Somave, que em breve estará 

funcionando neste município, gerando empregos e renda e movimentando a 

nossa economia, especialmente nesta época de fragilidade a nível geral no 

país.  Falou sobre as condições das vias públicas de nosso município, 

lembrando que antigamente sempre existia uma ou duas equipes 

trabalhando nos reparos dos calçamentos, porém nos últimos anos não se vê 

mais isso, e infelizmente algumas ruas estão intransitáveis.  Tornou a falar ao 

diretor do Departamento Municipal de Trânsito acerca do problema dos 

estacionamentos no centro da cidade, relatou a dificuldade enfrentada para 

conseguir vagas, lamentou o fato de alguns veículos passarem o dia todo 

durante a semana estacionados, o que denota a extrema urgência da 

implantação dos estacionamentos rotativos e sugeriu que sejam criadas ao 

menos algumas vagas com tempo limitado a fim de possibilitar que o trânsito 

flua melhor.  Apoiou a sugestão de projeto de lei de reedição do REFIS e disse 

esperar que esta não seja apenas mais uma proposição a ser engaveta pelo 

Poder Executivo.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Falou sobre visita realizada 

à comunidade de Posse Generoso, onde pode constatar as boas condições 

da maioria da estrada, necessitando apenas alguns trechos a serem 

melhorados, e solicitou que tal trabalho seja concluído.  Solicitou ao 
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Departamento Municipal de Trânsito a colocação de um redutor de 

velocidade nas proximidades da esquina formada pelas ruas Ney Vilasboas e 

Dr. Ulisses Guimarães, e à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a 

realização de recuperação do calçamento da Rua Ney Vilasboas, ambas no 

Bairro Botucaraí.  Anunciou ao Bairro Botucaraí que a coleta de entulhos foi 

concluída e retornará somente no mês de novembro, e apelou à comunidade 

local para que colabore não depositando novos montes de resíduos nas ruas.  

Disse ter recebido informações do gabinete do Dep. Mateus Wesp, dando 

conta da destinação de verbas na monta de novecentos mil reais (R$ 

900.000,00), e que não entendeu se as mesmas seriam para a UERGS ou para 

a saúde pública. Parabenizou à UERGS pelo belíssimo trabalho que vem 

desenvolvendo junto à comunidade soledadense, relatou histórias de sua 

juventude e disse ter imensos carinho e respeito pelos professores de modo 

geral.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   Agradeceu às secretarias 

municipais de Obras, pelo excelente trabalho realizado nas estradas da 

comunidade de São Tomé, e de Agricultura, pela colocação de redes de 

distribuição de água naquela mesma comunidade, beneficiando mais de 

vinte famílias. Apoiou a sugestão de projeto de reedição do REFIS neste 

município, dizendo considerar esta uma excelente medida para recuperação 

de créditos antigos da municipalidade, melhorando nossa arrecadação 

própria.  Tornou a solicitar ao Departamento Municipal de Serviços Urbanos, 

providências com relação a algumas bocas-de-lobo nas ruas Rio de Janeiro e 

Arvorezinha e substituição do assento do abrigo existente nas proximidades do 

postinho do Bairro Ipiranga. Comunicou à comunidade do Bairro Ipiranga que 

nesta semana terão início os trabalhos de coleta de entulhos e propôs uma 

parceria com os moradores para realização de plantio de flores e mudas de 

árvores em alguns locais que apresentam fragilidade ambiental e/ ou serviam 

como depósitos de lixo e entulhos. Convidou a todos para participarem da 

inauguração da Somave, nesta semana, e parabenizou à administração 

municipal pela conquista deste grande empreendimento para Soledade.    V. 

PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Concordou com as palavras do V. 

Vizzoto com relação aos entulhos no Bairro Botucaraí, tornou a apelar à 

comunidade para que colabore e anunciou que a partir desta terça-feira 

estarão iniciando-se os trabalhos de coleta no Bairro Ipiranga.  O V. Eduardo 

Tatim aparteou anunciando a existência de uma empresa interessada em 

terceirizar as coletas dos resíduos de construção do município.   Agradeceu o 

aparte do V. Eduardo e concordou que a terceirização da coleta será muito 

benéfica para a municipalidade, Manifestou condolências aos familiares dos 

Srs. Trajano Porto Cardoso, Guilherme de Vasconcelos e Irno Giovanoni, 

recentemente falecidos.    SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Solicitou à 

administração municipal que providencie com a máxima urgência a 
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realização de reparos no calçamento da Rua Santos Filho, no trajeto 

compreendido entre a Av. Farrapos e a Brigada Militar, onde há casos sérios 

de afundamentos e buracos.  Manifestou votos de êxito à Sra. Mara Muniz e 

sua equipe junto ao projeto do turismo em nosso município, disse que tal 

projeto, assim como a inauguração da empresa Somave, são excelentes 

notícias para a municipalidade, e certamente darão retornos muito positivos, 

incrementando de forma significativa a nossa economia, e citou exemplos 

como o do Rio de Janeiro - RJ, que sobrevivem do turismo.   ESPAÇO 

REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA:   NADA CONSTA.    

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.      COMUNICAÇÕES 

DE BANCADAS:  V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:    Parabenizou ao V. 

Gustavo pela iniciativa no Voto de Louvor à UERGS, que será entregue em 

solenidade nesta data.  Falou sobre a necessidade de abrigos em paradas de 

ônibus do município, disse saber que a administração vem fazendo todo o 

possível, contudo, a de4manda é muito grande, e sugeriu a formação de 

parcerias público/ privadas para a construção e manutenção de tais 

benfeitorias, especialmente no centro da cidade.  Parabenizou à 

administração municipal pela inauguração da empresa Somave, que 

acontecerá nos próximos dias, agradeceu aos representantes do 

empreendimento por terem escolhido esta cidade para instalarem-se, e falou 

sobre várias possibilidades que a referida empresa representa para Soledade.     

V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Sugeriu à UERGS a criação do projeto Lixo junto 

aos municípios componentes do Corede do Alto da Serra do Botucaraí, que 

visa a viabilização de uma solução para as questões do lixo, entulhos e coleta 

de lixo eletrônico, pois acredita que apenas desta forma será possível atrair 

uma grande empresa que anime-se a investir aqui e obter lucros.  Apelou aos 

municípios conveniados do Hospital Frei Clemente que encontram-se 

inadimplentes para que regularizem os repasses de recursos com a máxima 

urgência, a fim de evitar maiores problemas financeiros à casa de saúde.  Com 

relação ao turismo, disse que este é um brilhante projeto, e citou os municípios 

de Gramado e Canela, em que há nãos o gestor deu início aos projetos de 

turismo investindo inicialmente na grande mídia, que gerou os resultados 

conferidos hoje mundialmente acerca daquela região.  Falou sobre a 

distribuição dos recursos municipais, que a seu ver são muito escassos.   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 
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