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     Ata nº 38/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e seis 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 - 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 37/2019 a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a 

leitura do EXPEDIENTE: MOÇÕES: Moção n° 49/2019, Moção de 

Parabéns de autoria do V. Gustavo Baldissera, para ser enviada à 

Empresa Somave Agroindustrial, pelo início de suas atividades neste 

Município. Moção n° 50/2019, Moção de Parabéns autoria do V. Luiz 

Carlos Vizzoto-PSDB, para ser enviada a Senhora Joana Malheiros. 

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. Pedido de Informação n° 

19/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, Solicita que sejam 

prestadas as seguintes informações acerca da área destinada ao 

descarte final de entulhos no Município de Soledade: a) Qual a 

capacidade de armazenamento disponível ainda na área de descarte 

atual: b) Se está sendo providenciado o licenciamento de uma nova 

área, e, no caso de estar, qual a previsão de liberação. c) Cópia do 

licenciamento ambiental da área licenciada atualmente. PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA: 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 
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de Novembro/ Vacaria, no Bairro Missões. Pedido de Providência n° 

154/2019, autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto-PSDB, solicita ao Poder 

Executivo para que seja feito o patrolamento da estrada das 

localidades de Espraiado, santa Terezinha até Mato Alto. Pedido de 

Providência n° 155/2019, autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto-PSDB, solicita 

ao Poder Executivo para que seja construído um bueiro nas 

proximidades da Escola Municipal Joaquim Floriano Pinto. Pedido de 

Providência n° 156/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, Solicita 

ao Poder Executivo Municipal, que através do Departamento Municipal 

de Serviços Urbanos, providencie com urgência a instalação de esgoto 

(acerca de trinta metros), na esquina formada pelas ruas Vinte de 

Setembro e Dona Mocinha, no loteamento Ortiz. Pedido de Providência 

n° 157/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, Solicita ao Poder 

Executivo Municipal, que seja feito o patrolamento e britagem da 

estrada que liga Soledade ao Município de Espumoso, passando pelas 

localidades de Posso dos Loureiros, Rincão do Bugre e rio Brilhante. 

Pedido de Providência n° 158/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-

PSDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal, que seja feito o 

patrolamento e britagem da estrada a partir do pavilhão da 

Comunidade de Margem São Bento, passando pela propriedade da 

família Pimentel até a estrada que liga a localidade do Rincão do Bugre. 

 Pedido de providência n° 159/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera -

MDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal, que através da Secretaria 

Competente, providencie com urgência, a colocação de placas 

indicativas de nomenclaturas das vias públicas nas comunidades Santa 

Rita e Primavera, bairro Botucarai. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO 

EXECUTIVO: Projeto de Lei n° 82/2019, Dispõe sobre a Administração, 

fiscalização e funcionamento dos cemitérios particulares e comunitários 

existentes no Município de Soledade. Projeto de Lei n° 83/2019, Institui o 

Conselho do Idoso e dá outras Providencias.  Projeto de Lei n° 84/2019, 

em regime de Urgência, autoriza abertura de crédito adicional especial 

no valor de R$ 615.307,71 (seiscentos e quinze mil trezentos e sete reais e 

setenta e um centavos), no Plano plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 

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

Complementar n° 85/2019, altera o artigo 98 da Lei Municipal de n° 

4.031, que dispõe sobre o estatuto dos Servidores do Município de 

Soledade. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDO DE DIVERSOS: Oficio da RGE, 

encaminhamento em anexo, para conhecimento, cópia da 

correspondência enviada à Prefeitura Municipal. PAUTA DA ORDEM DO 

DIA: Projeto de Lei n° 15/2019, autoria do V. Eduardo Tatim, Bancada 

Progressista, Dispõe sobre nominação no Horto Florestal. Projeto de Lei 
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n° 16/2019, autoria do V. Pedro Marafon-MDB, dispõe sobre a 

nominação da Sala Administrativa do Cemitério Municipal de Soledade. 

Moção n° 47/2019, moção de Apelo de Autoria do V. Miguel Adones de 

Campos-PMDB, 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. 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). Projeto de Lei 

n° 84/2019, em regime de Urgência, autoriza abertura de crédito 

adicional especial no valor de R$ 615.307,71 (seiscentos e quinze mil 

trezentos e sete reais e setenta e um centavos), no Plano plurianual 

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

Anual(LOA). V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     Falou sobre o pedido de 

informação de sua autoria a ser enviado ao Poder Executivo acerca da 

área destinada ao descarte final dos entulhos recolhidos no município 

de Soledade, disse ter sabido que o espaço onde atualmente está 

sendo realizado o descarte encontra-se praticamente saturado, e a 

continuidade da prestação dos serviços é preocupante, dada a 

morosidade dos órgãos ambientais para a realização de um novo 

licenciamento, falou dos dispositivos contidos no código de posturas do 

município prevendo penalidades àqueles que desrespeitam as regras 

de limpeza das vias públicas, dizendo que tais penalidades devem ser 

aplicadas disciplinarmente, pois em caso de saturação da área atual 

não haverá mais como recolher e certamente a patrulha ambiental 

notificará o Ministério Público, que tomará providências mais sérias, e 

lembrou que a limpeza deve sim ser realizada pelo poder público, 

entretanto, a população também tem obrigação de respeitar o serviço 

público. Solicitou à Secretaria Municipal de Obras que não descuide das 

estradas do interior, e sugeriu que seja disponibilizada mais uma equipe 

para prestar os serviços. Solicitou patrolamento e britagem das estradas 

das comunidades da Margem São Bento, Passo dos Loureiros, Rio 

Brilhante e Rincão do Bugre, até a ponte da divisa com o município de 

Espumoso.    V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:      Falou sobre visita 

realizada ao governador do estado na semana passada, onde esteve 

em companhia do Reitor e professores da UERGS, reivindicando a 

liberação dos recursos oriundos da consulta popular para a instituição, 

e voltaram esperançosos com a possibilidade do pagamento.  Solicitou 
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ao Departamento Municipal de Trânsito que providencie com urgência 

estudos acerca da possibilidade de implantação de sentido único ou 

de estacionamento em apenas uma margem da via, na Travessa 

Mormaço, sentido ruas Vinte de Setembro/ Vacaria, no Bairro Missões, a 

fim de amenizar o fluxo de veículos que atrapalha até mesmo o 

estacionamento de ambulância em frente ao posto de saúde existente 

no local. Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, 

manifestando-se favorável às mesmas, e solicitou o apoio dos demais 

edis na aprovação do projeto de nominação do antigo horto florestal, 

de sua autoria.  Apoiou o pedido de providências do V. Gustavo acerca 

das placas indicativas de nomenclaturas de vias públicas e sugeriu a 

formação de parcerias público privadas entre o município e o comércio 

local para manutenção das mesmas e também de abrigos em paradas 

de ônibus, a fim de baratear o custeio.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    

Parabenizou à nova diretoria do MDB neste município. Convidou a toda 

a comunidade para participar do lançamento da campanha 

educativa Socipa na Escola, que acontecerá no Salão Azul da 

Prefeitura Municipal na próxima quarta-feira, dia 28/08, com palestra do 

diretor da faculdade de medicina veterinária do IMED. Falou sobre as 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-se 

favorável às mesmas, especialmente o Projeto de Lei Nº 084/2019, que 

possibilita a reativação e revitalização do antigo horto florestal. Disse 

que as placas indicativas de nomenclatura de vias públicas é muito 

importante especialmente para os serviços de entrega de 

correspondência. Parabenizou à família que abriu a empresa SLC 

Máquinas neste município, empreendimento este muito importante 

para a economia local e que trará grandes benefícios aos produtores 

rurais.  Finalizou lamentando a situação que vem acontecendo na 

floresta amazônica, cujas consequências certamente abater-se-ão 

sobre a nossa região, e também a possibilidade de perda do acordo 

comercial que já dura mais de vinte anos entre o Mercosul e a União 

Europeia por causa dos problemas ambientais da Amazônia.     V. IDA 

DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Manifestou satisfação com a 

possibilidade de liberação dos recursos da consulta popular para a 

UERGS, dizendo que o investimento na educação é cada vez mais 

imprescindível a fim de que possam ser evitados futuramente fatos 

desastrosos como os incêndios que devastam a floresta Amazônica. 

Anunciou que nos próximos dias 29 e 30 de agosto estará acontecendo 

nesta cidade o projeto Cidades Educadoras. Falou sobre a possibilidade 

de o novo coordenador da Vigésima Quinta Coordenadoria Regional 

de Educação vir de outro município, dizendo que o fato é lamentável 
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pois Soledade conta com pessoas perfeitamente capacitadas para tal 

função, e disse também esperar que tal notícia não seja verdadeira.    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 as matérias 

protocoladas junto à secretaria desta casa legislativa e que 

permanecerão em tramitação pelos próximos dias, especialmente o 

Projeto de Lei Nº 083/2019, que Institui o Conselho Municipal do Idoso, o 

que considera muito importante, dado o descaso de algumas famílias 

para com os seus idosos, inclusive com casos de maus tratos, o que deve 

ser combatido, e falou da sua mãe que já conta com oitenta e três anos 

e muito orgulha-se em poder tê-la ao seu lado.  Apelou ao 

Departamento Municipal de Trânsito para que procure colocar as 

placas indicativas de nomenclatura de vias o mais rápido possível, 

principalmente junto aos acessos da cidade, a fim de melhor orientar os 

serviços de entrega e os visitantes.  Apelou à Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos para que atendam aos seus pedidos de 

providências, pois as mesmas visam atender às reivindicações da 

comunidade.    V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Apelou ao Poder 

Executivo para que providencie com a máxima urgência a instalação 

de rede de esgoto na esquina formada pelas ruas Vinte de Setembro o 

Dona Mocinha, no Loteamento Ortiz, pois trata-se de uma pequena 

obra que já vem sendo solicitada há muito tempo pela comunidade, e 

também a realização de melhorias na rede de iluminação pública da 

comunidade do Espraiado. Parabenizou aos empresários que 

inauguraram recentemente a empresa SLC Máquinas neste município, 

e que muito beneficiará a municipalidade. Lembrou o financiamento 

aprovado neste casa legislativa há poucos dias, cujos recursos deverão 

ser aplicados em melhorias na infraestrutura urbana e solicitou 

encarecidamente que se faça o calçamento das vias que ainda não 

receberam o benefício. Tornou a solicitar a construção de uma casinha 

de proteção para transformador de energia elétrica na comunidade do 

Rincão do Bugre, e convidou à comunidade em geral para participar 

da grande festa daquela comunidade a realizar-se no próximo 

domingo. Solidarizou-se pelas queimadas que vem acontecendo na 

floresta Amazônica.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     NÃO 

FEZ USO DA PALAVRA.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Falou sobre 

um grave problema que vem sendo enfrentado pela comunidade junto 

às unidades de saúde, que é a demora na remarcação de consultas 

médicas para apresentação de exames, chegando a espera muitas 

vezes a ser superior a quarenta e cinco dias. Parabenizou à empresa SLC 
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Máquinas, recentemente aberta neste município, fato este que é muito 

positivo para toda a comunidade. Solicitou patrolamento da estrada 

que vai do Espraiado, passando por Santa Terezinha, até o Mato Alto, e 

a construção de um bueiro nas proximidades da escola Joaquim 

Floriano Pinto, no Espraiado. Solicitou também a realização de reparos 

na estrada do Rincão dos Lautert. Agradeceu a todos os amigos que 

enviaram mensagens de conforto por decorrência do problema de 

saúde enfrentado por sua esposa, a ex Vereadora Amália Aparecida 

de Souza.  Apresentou Moção de Parabéns à Sra. Joana Darc Malheiros 

pelos belíssimos trabalhos que vem prestando junto à comunidade 

soledadense ao longo dos anos.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    

Parabenizou à nova diretoria do MDB deste município, recentemente 

eleitos, manifestando-lhes votos de sucesso. Falou sobre a Moção de 

Apelo ao governo do estado pela estadualização da manutenção da 

estrada do Lagoão, e solicitou o apoio dos demais edis na aprovação 

da mesma, e também da Moção de Apelo pela ampliação dos prazos 

para regularização das entidades às novas normas de prevenção de 

incêndios.  Com relação às indicações e pedidos de providência 

encaminhados pelos edis ao Poder Executivo, disse não tê-los enviado 

mais por não ter sido atendido ultimamente, mas espera que os serviços 

já solicitados sejam realizados em um curto prazo, como é o caso dos 

bueiros localizados na Rua Raposo Tavares e em frente ao posto de 

saúde do Bairro Ipiranga, que oferecem sérios riscos de acidentes. 

Convidou a toda a comunidade para participar da grande festa do 

Rincão do Bugre, a realizar-se na semana que vem.     V. PEDRO 

ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Falou sobre o projeto de lei de sua autoria, 

que trata da nominação do administrativo do cemitério municipal, e 

solicitou apoio dos demais edis na aprovação do mesmo. Desculpou-se 

com a comunidade do Bairro Ipiranga por não ter recolhidos os entulhos 

daquele local na semana passada, e explicou que a falta deu-se por 

problemas com o maquinário, e pediu encarecidamente que haja 

colaboração das pessoas com a limpeza dos locais o recolhimento já 

foi efetuado, pois o novo cronograma está previsto para o final do ano. 

Com relação ao descarte final dos resíduos, disse que o licenciamento 

de uma nova área já está sendo providenciado, e provavelmente no 

futuro estes passem a ser encaminhados para outro município, e disse 

que a partir de agora começará a exercer o seu papel de vereador 

dentro da Secretaria Municipal de Obras, exigindo um trabalho de boa 

qualidade para a população.    V.  SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    

NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.  

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei n° 15/2019, autoria do V. Eduardo Tatim, 
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Bancada Progressista, Dispõe sobre nominação no Horto Florestal - – 

COLOCADO EM VOTAÇÃO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE – 

HORTO FLORESTAL AODELINO HAAS. Projeto de Lei n° 16/2019, autoria do 

V. Pedro Marafon-MDB, dispõe sobre a nominação da Sala 

Administrativa do Cemitério Municipal de Soledade – COLOCADO EM 

VOTAÇÃO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE – CENTRO 

ADMINISTRATIVO NATALÍCIO DUTRA DA SILVA. Moção n° 47/2019, moção 

de Apelo de Autoria do V. Miguel Adones de Campos-PMDB, 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 -– COLOCADA EM 

VOTAÇÃO FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. 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) – COLOCADO EM VOTAÇÃO 

FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. Projeto de Lei n° 84/2019, em 

regime de Urgência, autoriza abertura de crédito adicional especial no 

valor de R$ 615.307,71 (seiscentos e quinze mil trezentos e sete reais e 

setenta e um centavos), no Plano plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), e na Lei Orçamentária Anual(LOA)– COLOCADO 

EM VOTAÇÃO FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:  NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.   COMUNICAÇÕES DE 

BANCADAS:  V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:  Agradeceu aos 

demais edis pela aprovação unânime do projeto de lei de sua autoria, 

que denomina o antigo horto florestal, passando o mesmo a chamar-se 

Espaço Ambiental Aodelino Haas. Manifestou apoio à Moção de Apelo 

do V. Miguel Campos pela ampliação dos prazos para regularização 

das entidades às normas de prevenção de incêndio e disse acreditar 

que os edis devem ater-se às proposições nas reuniões da sala de 

comissões, a fim de evitar equívocos como o ocorrido hoje acerca da 

presente moção, disse ainda, que a política está mudando e o normal 

agora é discutir projetos e não pessoas.  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:    

Apoiou o raciocínio do V. Eduardo com relação à discussão das 

proposições na Sala de Comissões a fim de evitar transtornos à pauta 

das sessões ordinárias, e, com relação à Moção de Apelo do V. Miguel, 

explicou que as entidades foram notificadas para realizar as 

adequações às normas de prevenção de incêndios. Agradeceu à 

Secretaria Municipal de Obras pelo trabalho que vem realizando nas 
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estradas do interior e solicitou à administração municipal que 

providencie a aquisição de mais maquinários a fim de disponibilizar mais 

equipes e agilizar o trabalho.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS -  MDB:   

Agradeceu aos edis que incentivaram a não retirada da Moção de 

Apelo Nº 048/2019 e disse que a discussão acerca da mesma não é 

necessária, pois com certeza a matéria já ganhou força junto à AVASB. 

Falou sobre a convenção do MDB realizada no último sábado nesta 

casa legislativa, quando foi eleita a nova executiva, e novamente 

manifestou votos de sucesso aos mesmos. 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: 


