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     Ata nº 32/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e dois 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 Nºs 30 e 31/2019 as quais 

foram aprovadas por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do EXPEDIENTE: Projetos de Lei: Projeto de Lei Substitutivo ao n° 

13/2019, autoria dos Vereadores Gustavo Baldissera, José Elton de Moraes e 

João Francisco dos Santos, dispõe sobre o dia Municipal do Colono e Motorista 

e dá outras Providências. PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO: Projeto de 

Decreto Legislativo n° 02/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da Silva-MDB, 

concede Medalha do Mérito Comunitário. PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Pedido 

de Informação n° 16/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita que 

seja prestada as seguintes informações aceca do prédio anexo com o 

Hospital de Caridade Frei Clemente, cuja construção encontra-se inacabada 

e em situação de abandono atualmente: -Qual a situação do referido imóvel 

junto a Municipalidade? -Qual o posicionamento da administração municipal 

diante daquele problema e que providências vem sendo tomadas no sentido 

de retornar as obras de construção. REQUERIMENTO: Requerimento n° 21/2019, 

autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, Requer conforme normas regimentais, 

ao Poder Executivo Municipal de soledade que tome as providências 

necessárias no sentido de fazer cumprir os dispositivos contidos no Título III, 

Capitulo I, Sessão I- Da Higiene das Vias Públicas, da lei Municipal N° 2.283/96 – 

Código de Posturas do Município de Soledade, com relação ao descarte de 

entulhos nas vias públicas e à coleta dos mesmos em nosso município. VOTO 

DE PESAR: Voto de Pesar, o poder Legislativo de Soledade vem através deste 

manifestar sentimentos de pêsames e solidariedade aos Familiares da 

estimada e valorosa Sra. Maria Uldina Schimidt pelo seu falecimento. PEDIDOS 

DE PROVIDÊNCIA: Pedido de Providência n° 133/2019, autoria da V. Ida 

Walendorff-Bancada Progressista, Solicita ao Poder Executivo Municipal que 

determine através do setor competente, providencie com urgência a 

colocação de um redutor de velocidade e placas indicativas de curva 

perigosa junto ao entroncamento da Av. Pinheiro Machado com a Rua 
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Antônio P. Vasconcelos, Bairro Botucaraí.  Pedido de Providência n° 134/2019, 

autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto-PSDB, solicita ao Poder Executivo que, através 

da Secretaria competente, providencie com urgência, revisão e construção 

de um abrigo junto à parada de ônibus existente próximo à residência do Sr. 

Ladinor, na comunidade de Posse Generoso. Pedido de Providência n° 

135/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder Executivo que, 

através da Secretaria competente, providencie a instalação de uma lixeira 

nas proximidades do pavilhão comunitário do Espraiado. Pedido de 

Providência n° 136/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita ao Poder 

Executivo que, através da Secretaria competente, providencie com urgência, 

a realização de patrolamento da estrada geral e vicinais da comunidade de 

Santa Terezinha até a Comunidade de São Gabriel, passando pelas 

propriedades do Sr. Zine e das famílias Scherner, Gasparin, Renner, Portela e 

Silva ligando ao Pontão da Boa União.  Pedido de Providência n° 137/2019, 

autoria da V. Ida Walendorff-Bancada Progressista, Solicita ao Poder Executivo 

Municipal para que seja feito o patrolamento e britagem da estrada vicinal da 

localidade do Passo dos Macios-São Tomé. Pedido de Providência n° 

138/2019, autoria da V. Ida Walendorff-Bancada Progressista, Solicita ao Poder 

Executivo Municipal para que seja feito o patrolamento e britagem da estrada 

vicinal da localidade de Posse generoso Baixo, passando pelas propriedades 

dos Senhores Gerôncio e Candido Gonçalves. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO 

DE DIVERSOS: Convite o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade e 

Mormaço convidam para participarem das festividades e posse da nova 

Diretoria no dia 27 de julho na comunidade de Santa Terezinha. Informe do 

Banco Do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul à Câmara Municipal de 

vereadores de Soledade. PAUTA DA ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 

Complementar de n° 55/2019, altera o artigo 98 da Lei Municipal de n° 4.031, 

que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Soledade. 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”. GRANDE EXPEDIENTE:      V.  EDSON IVO 

STECKER – PSDB:  Falou sobre o Requerimento que apresentou solicitando o 

cumprimento da Lei nº 2.283/96 – Código de Posturas, quanto ao recolhimento 

de lixo entulhos e poda das arvores e salientou que o trabalho feito pela 

equipe responsável está muito além do que o maquinário hoje permite. É 

preciso fiscalizar e multar quem não cumpre com a lei. Finalizou dizendo que 

na sua visão a solução para esse grave problema é terceirizar esse serviço já 

que o local para colocação dos entulhos está praticamente saturado, que a 

equipe não consegue dar conta da demanda da cidade e assim o que de 
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melhor poderia ser feito nessa situação é a terceirização, como foi feito o 

serviço de recolhimento do lixo que está trabalhando a contento. V.  EDUARDO 

TATIM - PROGRESSISTAS:  Como Presidente da Comissão de Infraestrutura, 

Desenvolvimento e Bem-Estar, convidou a todos para participarem, no dia 29 

de julho de 2019, com início às 13h 30 min, no Plenário da Câmara Municipal 

de Vereadores de Soledade da audiência pública que acontecerá a fim de 

apresentar e discutir o Projeto de Lei Complementar nº 50/2019, que "Institui o 

Plano Diretor Inovador e Sustentável do Município de Soledade “e lembrou 

que as entidades ou cidadãos que quiserem apresentar sugestões e se 

pronunciar sobre este Projeto de Lei Complementar, deverão fazer prévia 

inscrição junto à Secretaria da Câmara, até às 11h do dia 29 de julho de 2019 

e informou que o Projeto de Lei Complementar nº 50/2019 pode ser acessado 

no site: http://www.camarasoledade.rs.gov.br.  Agradeceu ao Executivo, na 

pessoa do servidor Marcelo por ter atendido alguns pleitos seus. Falou aos 

moradores do Bairro Missões que finalmente o pavilhão será fechado e 

lembrou que foi graças ao colega Berté que essa obra teve início e 

argumentou que projetos como esse do pavilhão do Missões não são 

adequados para o nosso clima, um pavilhão apenas com cobertura não 

pode ser usado adequadamente na nossa região onde o inverno é rigoroso e 

com muita chuva, faz-se necessário que projetos como esse dos pavilhões 

abranjam a obra completa, não somente com cobertura pois dificilmente o 

município terá recursos disponíveis para investir no fechamento da quadra 

como contrapartida e agora finalmente virá uma emenda do Dep. Heinze 

para a conclusão desse pavilhão solicitada pelo colega Berté e por esse 

vereador. V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Parabenizou a todos os envolvidos 

na vinda da SOMAVE para Soledade que foi inaugurada no último sábado e 

que já gerou 115 empregos diretos no município. Agradeceu a todos que 

prestigiaram a palestra sobre “Empreendedorismo e Turismo “que aconteceu 

no dia 17 de julho e abordou esse novo nicho de fonte de renda para o 

município e ressaltou que Soledade tem grande potencial nessa área. Falou 

das atividades da Secretaria de Obras na Fazenda Tarumã, com 

patrolamento e britagem das estradas. Manifestou-se favorável ao Projetos 

que serão apreciados na Ordem do Dia, ressaltando a importância de 

incentivar o comércio. Falou da necessidade de providencias na Av. 

Marechal Floriano Peixoto, nas proximidades do CTG Marciano Brum quanto 

ao excesso de velocidade dos veículos. Lembrou que é preciso investir no 

aeroporto do município, melhorar seu acesso e instalações. V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:  Manifestou-se favorável ao Projeto de Lei 

Complementar nº 55/2019 que prevê o pagamento de auxilio 

aperfeiçoamento ao servidor para curso de graduação e pós graduação pois 

acredita que é através de conhecimento, da educação, do aprendizado 

http://www.camarasoledade.rs.gov.br/
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que os serviços oferecidos pela municipalidade irão melhorar. Falou sobre sua 

participação na reunião sobre o tratamento da água do interior e que a 

promessa é de que até a metade do ano de 2020 todas as comunidades do 

interior terão acesso a água tratada. Justificou os pedidos de providência que 

apresentou solicitando patrolamento e britagem das estradas vicinais, em 

especial da localidade de Generoso Baixo – Porongos que está em péssimas 

condições. Também solicitou ao Departamento de Trânsito a colocação de 

placas indicativas na Av. Pinheiro Machado, atrás da empresa Arroz do Vale. 

Finalizou pedindo atenção para a estrada vicinal do Passo dos Macios, que 

precisa de patrolamento e britagem. Desejou sucesso a SOMAVE e espera, 

com muita confiança, que seja uma das muitas empresas que venham para 

Soledade. Finalizou convidando a todos para participarem da audiência 

pública que acontecerá no dia 29. V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   

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

a inauguração da SOMAVE, disse que é um grande passo dado para o 

desenvolvimento do município pois foi um momento muito aguardado por 

todos e parabenizou a Administração Municipal que não mediu esforços para 

que essa empresa se instalasse em Soledade e espera que os trabalhadores 

do município correspondam às expectativas da SOMAVE. Disse ser favorável 

ao Projeto nº 65/19 que visa incentivar o comércio local através da campanha 

do CDL “Soledade é mais”. Concordou com o V. Eduardo que é preciso 

transformar as quadras cobertas em pavilhões fechados, que são mais 

adequados ao nosso clima. V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Falou 

também de sua preocupação com o acesso e infraestrutura do aeroporto 

municipal, que precisam ser melhorados em razão do processo de 

desenvolvimento pelo qual o município está passando portanto é necessário 

que se dê uma atenção especial ao aeroporto e certamente é a 

comunidade que irá ganhar com isso. Também falou de da necessidade de 

se atentar para os projetos dos pavilhões poliesportivos, como o que será 

construído no Bairro Farroupilha através de emenda do Dep. Darcísio Perondi 

lembrando que conseguir emendas parlamentares é o grande objetivo das 

viagens feitas à Brasília. Voltou a falar da necessidade de implantação de um 

sistema de plantão para as ambulâncias nos unidades de saúde dos bairros. 

Falou também de sua preocupação com a questão do isopor e do meio 

ambiente e que já conversou com empresários que estão dispostos a ajudar 

nesse sentido. Agradeceu aos servidores que estão trabalhando nos serviços 

urbanos e o bom trabalho deve ser enaltecido pois a comunidade fica grata 

em ver suas necessidades atendidas. Desejou sucesso a SOMAVE e que o 

povo de Soledade trabalhe com dedicação para que essa empresa tenha 

suas expectativas atendidas e até superadas. V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:   

Como os demais colegas, também parabenizou a Administração pela vinda 
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da empresa SOMAVE para o município e que depois de quase cinco anos de 

investimentos e tratativas finalmente a empresa foi inaugurada no último 

sábado trazendo grande alegria e expectativa para a comunidade em 

função do número de empregos diretos e indiretos que está gerando e 

enfatizou que os funcionários precisam “vestir” a camisa da SOMAVE pois só 

terão a ganhar com isso. Parabenizou o Sr. Alessandro Gasparin que foi 

reconduzido na Presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e que está 

presente na Casa para convidar a todos que participem no dia 27 de julho na 

localidade de Santa Terezinha do evento em comemoração ao “Dia do 

Agricultor” e também do Encontro de Jovens Rurais e Posse da Nova Diretoria 

do Sindicato. Parabenizou o colega Nei, que batalho para conseguir a 

emenda de R$ 800.000,00 para construção do pavilhão poliesportivo do Bairro 

Farroupilha. Disse que o Dep. Marlon Santos destinou o valor de R$ 200.000,00 

para aquisição de um micro-ônibus para a Secretaria da Saúde, resultado de 

um dos pleitos feitos na última viagem a Brasília e ressaltou que a sigla partidária 

deixa de ter importância após a eleição porque os interesses da comunidade 

estão acima de tudo. V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:   Falou que a 

inauguração da SOMAVE foi marcante, foi um dia muito importante, um 

marco para o crescimento da indústria no nosso município   e é preciso 

parabenizar e agradecer a empresa SOMAVE por acreditar em Soledade. 

Parabenizou a ONG Sopro da Vida e também o Departamento de Meio 

Ambiente pelo trabalho importantíssimo de coleta do óleo de cozinha em 

escolas e até no Hospital dando destino apropriado a esse produto. Quanto 

ao pavilhão do bairro Missões disse que o compromisso do Sen. Heinze em 

destinar recursos para a finalização da obra trouxe muita alegria a todos, pois 

a quadra como está não tem condições de ser utilizada pela comunidade. 

Falou da importância do patrolamento que está sendo feito na estrada que 

liga Soledade ao Lagoão, deixando a via em boas condições de 

trafegabilidade como há anos não se via. Lembrou que o município possui 

uma prancha para transporte de maquinário e que a mesma não está em uso 

por falta de veículo e sugeriu que se busque recursos para aquisição desse 

veículo para que o município para de pagar por esse serviço terceirizado visto 

possuir quase todo o equipamento.  V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:   Justificou 

seu pedido de abrigo em uma parada de ônibus na localidade de Posse 

Generoso visto existir um menino que possui necessidades especiais lá e 

depende do transporte coletivo, o local é em frente a propriedade do Senhor 

Ladinor e ressaltou que esse abrigo é muito importante e apelou para que esse 

abrigo seja construído com a maior brevidade possível. Parabenizou a 

comunidade do Espraiado, Macieira e parte do Rincão dos Coelhos pela 

união de todos a fim de disponibilizar internet para os moradores, graças a 

união de esforços a rede mundial de computadores é um realidade também 
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para esses moradores. Expressou seu descontentamento com o 

pronunciamento feito pelo Presidente do Hospital Frei Clemente no qual 

afirmou que os recursos vindos para o nosocômio eram oriundos de pedidos 

seus e do Prefeito Municipal, ignorando a batalha dos vereadores em 

conseguir emendas para a Casa de Saúde e disse que então os edis deveriam 

buscar emendas para outras entidades já que essa não necessitava do 

intermédio do Poder Legislativo, falou do respeito que tem pelo Presidente do 

Hospital mas lamentou essa declaração equivocada. Disse que a SOMAVE 

veio para SOMAR e apelou aos funcionários que se sintam dono da empresa 

pois é assim que se cresce dentro de um emprego, que se ganha estabilidade. 

Parabenizou aos garis que trabalham com dedicação em seu ofício na nossa 

cidade. V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   Agradeceu ao Secretário da 

Agricultura e sua equipe por todo o trabalho quem vem desempenhando, em 

especial na colocação de tubos no bueiro da entrada da propriedade do 

Senhor Assis Bordignon, na estrada do Mato Alto. Falou da importância do 

Executivo em atender a Sugestão de Projeto de Lei dos Vereadores para 

instituir o Refis, oportunizando aqueles que possuem débitos com a 

municipalidade para que possam quitá-los e também sugeriu que seja feita 

uma “premiação” para aqueles que mantem seus impostos e taxas em dia. 

Agradeceu a presença de todos na inauguração da SOMAVE, certamente 

essa empresa veio para marcar a história de Soledade e fez o mesmo apelo 

do colega Vizzoto para todos trabalhem com afinco para que o tão esperado 

desenvolvimento chegue em nosso município. Falou das emendas destinadas 

ao Hospital e lembrou que em toda a ida dos vereadores a Brasília sempre são 

levados ofícios requerendo emendas, portanto o trabalho dos vereadores 

precisa ser reconhecido. V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB: NÃO FEZ USO 

DA PALAVRA.    V. SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Também falou sobre 

a importância da instalação da SOMAVE no município e como os demais 

apelou para que as pessoas escolhidas para lá trabalharem honrem com o 

compromisso assumido por Soledade para trazer essa empresa, que o 

trabalho seja feito com dedicação. Reforçou o convite para que todos 

participem da audiência pública que acontecerá no dia 29 de julho as 13h e 

30 min na Casa Legislativa para discutir o Plano Diretor. ESPAÇO REGIMENTAL:   

Espaço utilizado pelo Senhor Alessandro Gasparim, Presidente do STR para 

convidar a todos que participem no dia 27 de julho na localidade de Santa 

Terezinha do evento em comemoração ao “Dia do Agricultor” e também do 

Encontro de Jovens Rurais e Posse da Nova Diretoria do Sindicato. ORDEM DO 

DIA:   Projeto de Lei Complementar de n° 55/2019, altera o artigo 98 da Lei 

Municipal de n° 4.031, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município 

de Soledade – COLOCADO EM VOTAÇÃO FOI APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Projeto de Lei n° 65/2019, fica autorizado o Poder Executivo 
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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” – COLOCADO EM 

VOTAÇÃO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   V. 

SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:  Sobre a situação financeira do Hospital 

Frei Clemente reiterou que a busca de ajuda é de todos e não apenas do 

Presidente Sebastião, do Prefeito Cattâneo e frisou que é colaborador do 

HCFC e que o Presidente do nosocômio foi infeliz em suas colocações. V. IDA 

DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS: Esclareceu sobre a questão da agua 

no interior que o aparelho será colocado de imediato onde existe os poços 

artesianos, o tratamento com o cloro iniciará imediatamente e o que levará 

até o ano que vem é a conclusão dos poços artesianos.  COMUNICAÇÕES DE 

BANCADAS:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Disse que gostaria de ouvir do 

Chefe de Gabinete do Prefeito, que se encontra na Casa, uma resposta 

quanto aos Pedidos de Informação que estão em atraso e lembrou que o 

prazo regimental para resposta é de 30 dias, o vereador como fiscalizador tem 

o direito de receber as respostas requeridas e diz não entender o “porquê” 

dessa demora que muitas vezes ultrapassa 60 dias, travando e atrapalhando 

o trabalho da Câmara. Falou sobre o pedido que fez a respeito da obra 

inacabada do Hospital Frei Clemente. Convidou a todos para participarem da 

audiência pública que acontecerá no dia 29 de julho as 13h e 30min para 

debater as alterações do Plano Diretor, é uma oportunidade da população 

para vir opinar. V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS: Disse que Soledade tem 

muito a comemorar com a vinda da SOMAVE pois todos sabem do potencial 

dessa empresa e apelou aos funcionários para que colaborem com o bom 

andamento dos trabalhos pois há uma grande fila de espera em busca de 

emprego e oportunidade. Também comentou sobre as emendas que foram 

destinadas ao Hospital Frei Clemente, que muitas são oriundas de pedidos dos 

vereadores e isso precisa ficar claro. V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB: 

Falou da expressiva presença dos Deputados do MDB que participaram da 

inauguração da SOMAVE mostrando que os mesmos estão atentos a nossa 

região. Listou os Deputados que empenharam cerca de R$ 2.000.000,00 a 

favor do Hospital e frisou que cada um tem seu mérito nessa luta. 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: 


