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     Ata nº 37/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia dezenove de agosto 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 -   Sérgio Rodrigues da Silva, Pedro Marafon, Jorgenei Sergio de 

Souza, Miguel Adones de Campos e Gustavo Luís Baldissera; Bancada 

do PSB - João Francisco dos Santos; Bancada do PT – José Elton de 

Moraes; Bancada Progressista -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 36/2019 a qual foi aprovada por 

unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura do 

EXPEDIENTE: PROJETOS DE LEI: Projeto de Lei n° 15/2019, autoria do V. 

Eduardo Tatim, Bancada Progressista, Dispõe sobre nominação no Horto 

Florestal. Projeto de Lei n° 16/2019, autoria do V. Pedro Marafon-MDB, 

dispõe sobre a nominação da Sala Administrativa do Cemitério 

Municipal de Soledade. MOÇÕES: Moção n° 47/2019, moção de Apelo 

de Autoria do V. Miguel Adones de Campos-MDB, para ser enviada ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para que providencie junto 

ao setor competente com a máxima urgência os trâmites necessários 

para a transferência ao estado do Rio Grande do Sul da 

responsabilidade pela administração e manutenção da estrada que 

liga os Municípios de Soledade e Lagoão. Moção n° 48/2019, moção de 

Apelo de Autoria do V. Miguel Adones de Campos-MDB, para ser 

enviada ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para que seja 

prorrogado por mais um ano dos prazos previstos no art. 7° do Decreto 

N° 51.803, de 10 de setembro de 2014- Que regulamenta a lei 

Complementar n° 14.376, de 26 de Dezembro de 2013, e alterações, que 

estabelece normas sobre segurança, prevenção e proteção contra 

incêndio nas edificações e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio 

Grande do Sul. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: Pedido de Informação n° 

18/2019,  autoria do V. Eduardo Tatim-Bancada Progressista, solicita que 

seja prestada as seguintes informações acerca da situação do processo 

de asfaltamento das Ruas do Loteamento Farrapos, bairro missões, 

considerando que em algumas vias as obras restaram inacabadas e em 

outras sequer foram iniciadas. a)Se há previsão de conclusão das obras, 

e havendo, qual a previsão. b)Se a empresa vencedora do processo 

licitatório recebeu os pagamentos pela obra. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  
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Pedido de Providência n° 151/2019, autoria do V. Eduardo Tatim, 

Bancada Progressista, Solicita ao Poder Executivo Municipal, que 

através do Departamento Municipal de Trânsito, determine com 

Urgência a realização de Estudos acerca da possibilidade de 

implantação de sentido único ou de estacionamento em apenas uma 

margem da via, na Travessa Mormaço, sentido Ruas XI de Novembro/ 

Vacaria, no Bairro Missões. Pedido de Providência n° 152/2019, autoria 

do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal que 

seja feito o patrolamento da estrada que liga Soledade ao Município de 

Mormaço, passando pela localidade de São Sebastião, na propriedade 

do senhor Benoni Quoos. Pedido de Providência n° 153/2019, autoria do 

V.João Francisco dos Santos-PSB,  Solicita ao Poder Executivo Municipal, 

que através do setor competente realize o patrolamento, e colocação 

de brita em alguns pontos da estrada geral e vicinais da comunidade 

de Santa Terezinha e mato Alto. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO 

EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 81/2019, autoriza a abertura de crédito 

adicional especial no valor de R$ 126.850,11 (cento e vinte e seis mil 

oitocentos e cinquenta reais e onze centavos), no Plano Plurianual 

(PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e na Lei Orçamentária 

Anual (LOA). CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO DE DIVERSOS: Mandato de 

Notificação, Ministério Publico, promotoria de Justiça de Soledade. 

PAUTA DA ORDEM DO DIA: Moção nº 045/2018 – de Parabéns, autoria do 

V. Gustavo Baldissera para ser enviada à ACIS – Associação Comercial 

e Industrial e Serviços de Soledade, em reconhecimento ao sucesso 

alcançado com a 4ª Convenção Aprender Para Crescer, realizada 

neste município no período de 05 a 07 de agosto.  Moção nº 046/2019 – 

de Apelo, autoria da Vª Ida Walendorff para ser enviada à Secretaria 

de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em apoio à 

CONVOCAÇÃO DOS APROVADO NO ÚLTIMO CONCURSO PÚBLICO DA 

POLÍCIA CIVIL, DE 2018. Projeto de Lei n° 80/2019, Altera o § 1° do artigo 

2° da Lei Municipal de n° 4.058/2019, que dispõe sobre o Programa de 

recuperação Fiscal- REFIS, no Município de Soledade. .   GRANDE 

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

V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      AUSENTE.   V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.     V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Falou sobre a moção de apelo de sua 

autoria para ser enviada ao governo do estado, para que seja 

providenciada com urgência a convocação do pessoal aprovado no 

último concurso público da Polícia Civil, explicando que a deficiência 

de pessoal é geral naquele setor, e que a segurança pública é 
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primordial para a população.  Falou também sobre o projeto Cidades 

Educadoras, dizendo ter esperança de que nosso município continue 

engajado, destacando-se e progredindo com este projeto.    V. ILÂNIO 

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

FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Solicitou ao Executivo Municipal que 

providencie com a máxima urgência a realização de reparos nas 

estradas das comunidades de Santa Terezinha e Mato Alto, e anunciou 

à comunidade do Mato Alto que a reforma da ponte do Rio Porongos 

terá i9nício nos próximos dias. Parabenizou a todos os ciclistas pelo Dia 

Nacional do Ciclista, comemorado hoje, data esta criada com a 

finalidade de promover a paz no trânsito. Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, 

manifestando-se favorável às mesmas, especialmente o projeto de 

reedição do REFIS,que possibilitará aos contribuintes inadimplentes 

regularizarem seus débitos junto aos cofres municipais com descontos 

relativos a juros e multas de mora, o que virá beneficiá-los e favorecer a 

arrecadação também. Convidou aos demais edis para participarem da 

reunião da AVASB nesta semana no município de São José do Herval.    

V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   Parabenizou à equipe que realiza 

os reparos nas redes de iluminação pública do município pelo trabalho 

de substituição de lâmpadas realizado recentemente em vários pontos 

da cidade.  Falou sobre visita realizada à comunidade São Lucas, 

acompanhando o projeto Prefeitura no Interior, onde estiveram ouvindo 

as reivindicações daqueles moradores e disse considerar tal projeto 

muito positivo por aproximar a administração e a população, 

especialmente naquele caso, em que foram bastante solicitadas a 

conclusão das obras de instalação de redes de distribuição de água, 

construção de bueiros e melhorias na rede de iluminação pública. Falou 

também sobre o projeto de colocação de lâmpadas de led nas redes 

de iluminação pública de nossa cidade, a fim de promover maior 

durabilidade e melhor qualidade a tais redes.   V. JOSÉ ELTON DE 

MORAES – PT:    Solicitou ao Executivo Municipal que determine através 

do setor competente com a máxima urgência a colocação de braços 

de luz na rede de iluminação pública da comunidade do Espraiado. 

Convidou a toda a comunidade e lideranças para participarem  da 

reunião para votação do orçamento participativo, a ser realizada junto 

à UPF. Convidou também os demais edis para participarem da reunião 

da AVASB, nesta semana em São José do Herval. Anunciou à 

comunidade a instalação de uma nova empresa nesta cidade nos 

próximos dias, e parabenizou à administração municipal por mais esta 

conquista em prol do desenvolvimento da municipalidade. Solicitou 
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também o patrolamento das estradas das comunidades do interior, 

especialmente Rincão do Bugre e Passo dos Loureiros, e obras de 

calçamento e esgoto para ruas do Loteamento Ortiz.   V. JUNIOR KOCH 

BERTE – PROGRESSISTAS:     Falou sobre o campeonato de Velocar, 

realizado no município de Mormaço no último final de semana,  

parabenizou àquela comunidade e a todos os competidores que levam 

o nome de Soledade e muito bem nos representam em tais eventos, e 

sugeriu que seja estudada a possibilidade de construção de uma pista 

para realização destes também aqui. Solicitou a realização de reparos 

na estrada geral da comunidade de São Sebastião. Falou também 

sobre visita realizada ao Departamento Jurídico Municipal onde esteve 

solicitando estudos acerca da possibilidade de doação ou concessão 

de uso à AFECOSOL do ginásio de esportes erigido dentro das 

dependências da  entidade, a fim de possibilitar à mesma os devidos 

cuidados e manutenção da benfeitoria, que encontra-se totalmente 

abandonada e em péssimas condições de conservação, assim como 

outros espaços semelhantes existentes em outras comunidade. 

Parabenizou a moradoras do Bairro Missões pelo trabalho que vêm 

realizando nos arredores da quadra de esportes daquele bairro, e 

também às comunidades dos bairros Ipiranga e Botucaraí, pela limpeza 

e plantio de flores em alguns pontos que antigamente serviam como 

depósitos de lixo. Falou sobre o início das atividades da empresa 

Somave, dizendo-se esperançoso com relação aos possíveis retornos 

em empregos e renda para a municipalidade.  Tornou a falar sobre o 

Projeto de Lei Nº 069/2019, que trata da contratação de um novo 

financiamento por esta municipalidade, cuja monta é bastante 

volumosa e já existe matéria semelhante aprovada há pouco tempo, 

reforçou seu posicionamento contrário a tal proposição, explicando 

que não considera prudente a contração de altas dívidas a serem 

quitadas em administrações posteriores.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – 

PSDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – 

MDB:    Agradeceu a todos os amigos que estiveram prestando 

solidariedade a sua família por ocasião do passamento de sua mãe, 

Srta. Irena Maria Jahn, na semana passada.  Parabenizou à 

comunidade do Bairro Ipiranga pelo belíssimo trabalho de limpeza e 

plantio de mudas que vem sendo realizado naquele bairro, em pontos 

que antigamente eram depósitos de lixo, e agradeceu ao 

Departamento Municipal de Serviços Urbanos pela manutenção e 

substituição de lâmpadas, realizada na rede de iluminação pública 

local.   Solicitou a realização de reparos nas estradas das comunidades 

de Santa Terezinha e Mato Alto. Parabenizou a todos os ciclistas pela 



5 

 

passagem do Dia do Ciclista, comemorado nesta data.     V. PEDRO 

ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Parabenizou à empresa Somave pelo 

início de suas atividades neste município. Reiterou manifestação de 

solidariedade ao V. Miguel e seus familiares pelo passamento de sua 

mãe.  Tornou a falar sobre o grave problema dos entulhos em nossa 

cidade, explicando que há dispositivos no Código de Posturas relativos 

ao descarte dos resíduos nas vias públicas, contudo, infelizmente não 

há a devida fiscalização por parte do poder público para garantir que 

as determinações sejam cumpridas, e apelando ao Departamento 

Municipal de Meio Ambiente para que aborde tais casos de forma mais 

rigorosa, tanto o descarte de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos 

quanto  as podas de árvores, que vem sendo feitas de modo 

exagerado, configurando verdadeiro desmatamento, e questionou 

onde iremos parar se cada um resolver jogar no meio da via pública o 

que bem entender, pois a área destinada ao descarte final de restos de 

poda e construção já encontra-se saturada em decorrência de outros 

resíduos de toda espécie que precisam ser recolhidos diariamente.  V.   

SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Relatou notícia verificada junto à 

imprensa local nos últimos dias, acerca da propriedade do espaço do 

aeroporto deste município, lamentando o fato de aquela área não 

pertencer à municipalidade, e explicou que esta vem lutando 

judicialmente pelo direito à propriedade há mais de vinte anos, tal é a 

morosidade dos processos em nosso país.  Manifestou satisfação com 

relação ao início das atividades da empresa Somave, fato este que é 

positivo para toda a comunidade.  Disse ao V. Junior Berte que o Projeto 

de Lei Nº 069/2019, aprovado na semana passada nesta casa 

legislativa, apenas habilita o município a cadastrar para a obtenção do 

financiamento, no valor de aproximadamente cinco milhões de reais, 

cujos recursos poderão ser utilizados para investimentos em 

infraestrutura, como calçamentos, redes de esgoto e iluminação 

pública e outros serviços urbanos cujas providências são solicitadas 

semanalmente pelos edis e muitas vezes deixam de ser atendidas por 

falta de recursos, logo, a matéria é de grande interesse para a 

municipalidade sim.   ESPAÇO REGIMENTAL:   UTILIZADO POR QUINZE 

MINUTOS PARA MANIFESTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, SRA. ÁDRIA BRUM AZAMBUJA, EM 

ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO PARA EXPOSIÇÃO DE AÇÕES INTER 

SETORIAIS DO PROJETO CIDADES EDUCADORAS.   ORDEM DO DIA: Moção 

nº 045/2018 – de Parabéns, autoria do V. Gustavo Baldissera para ser 

enviada à ACIS – Associação Comercial e Industrial e Serviços de 

Soledade, em reconhecimento ao sucesso alcançado com a 4ª 
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Convenção Aprender Para Crescer, realizada neste município no 

período de 05 a 07 de agosto– COLOCADA EM VOTAÇÃO FOI 

APROVADA POR UNANIMIDADE.  Moção nº 046/2019 – de Apelo, autoria 

da Vª Ida Walendorff para ser enviada à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em apoio à CONVOCAÇÃO 

DOS APROVADO NO ÚLTIMO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL, DE 

2018– COLOCADA EM VOTAÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 

Projeto de Lei n° 80/2019, Altera o § 1° do artigo 2° da Lei Municipal de 

n° 4.058/2019, que dispõe sobre o Programa de recuperação Fiscal- 

REFIS, no Município de Soledade – COLOCADO EM VOTAÇÃO FOI 

APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NINGUÉM FEZ 

USO DA PALAVRA.   COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:  Agradeceu à Secretaria Municipal de 

Educação pelo trabalho que vem exercendo, especialmente com 

relação ao novo projeto Cidades Educadoras, com o qual tem 

satisfação de poder colaborar.  Agradeceu aos demais edis pelo apoio 

na aprovação da Moção de Apelo Nº 046/2019 ao governo do estado 

pela convocação do pessoal aprovado no concurso da Polícia Civil, 

disse que atua há quase quarenta anos na área da educação, 

contudo, a segurança pública é um setor vinculado e igualmente 

importante, que também necessita estar razoavelmente suprido a fim 

de prestar bons serviços à população.  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:    

Parabenizou à Secretária Municipal de Educação, Sra. Ádria Azambuja, 

pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente daquele 

setor, disse acreditar que muito poderá ser feito sim, sobretudo em prol 

da conscientização da população, pois a parte cultural é 

extremamente importante e precisa ser trabalhada, como é o caso dos 

entulhos e animais abandonados em nosso município, para os quais 

existe legislação vigente e ainda assim enfrenta problemas gravíssimos 

por falta de consciência das pessoas, pois a colaboração com o bem 

comum faz parte da cidadania.   V. GUSTAVO BALDISSERA -  MDB:   

Agradeceu ao Departamento Municipal de trânsito pela atenção ao 

seu pedido de pintura das lombadas na Av. Farrapos.  Parabenizou à 

Secretaria Municipal de Educação e à Universidade de Passo Fundo 

pelo projeto Cidades Educadoras, e também ao Sicredi, pela 

destinação de recursos ao Fundo Social, que beneficiou várias 

entidades com de nossa comunidade.   Falou sobre a moção de apelo 

a ser enviada ao governo federal pela estadualização da estrada que 

liga Soledade ao município do Lagoão. Falou também sobre a reunião 

ocorrida nesta tarde no gabinete do governador deste estado, Sr. 

Eduardo Leite, onde foram tratados assuntos atinentes aos recursos 
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oriundos da consulta popular, que elegeu como beneficiária a UERGS, 

dizendo esperar que tais recursos sejam liberados em breve, a fim de 

viabilizar os vários projetos mantido por aquela instituição de ensino. 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: 


