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Ata nº 35/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia cinco 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 - 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 ATA s Nº 

033/2019 e Nº 034/2019, que foram aprovadas por unanimidade. A 

seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura do EXPEDIENTE: PEDIDOS 

DE INFORMAÇÃO, MOÇÕES, ROJETOS DE LEIS, SUGESTÕES DE 

PROJETOS DE LEIS, EMENDAS E REQUERIMENTOS:  1-  Sugestão De 

Projeto de Lei n°10/2019 ,autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB,  Solicita 

que seja enviado ao Prefeito Municipal de Soledade, a presente 

sugestão de Projeto de Lei que autorize o Município de Soledade a 

conceder descontos de 10% a 50% no imposto Predial e Territorial 

Urbano-IPTU, para quem adotar um cão abandonado. 2- Moção n° 

40/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da Silva-MDB, moção de apelo 

para ser enviada ao Poder Executivo, para que providencie a 

colocação da placa nominativa, Parque de eventos Centenário Rui 

Ortiz, em cumprimento aos dispositivos contido na Lei Municipal 

3.202/2009. 3- Moção n° 41/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da 

Silva-MDB, Moção de parabéns para ser enviada a empresa 

Agropecuária Soledade, em reconhecimento pelos 35 anos de 

funcionamento e relevante contribuição com este Município.  4- 

Moção n° 42/2019, Autoria do V. Eduardo Tatim, Bancada Progressista, 

propõe moção de Apelo para ser enviada ao Poder Executivo 

municipal, para que seja providenciada com a Máxima urgência a 

construção de um abrigo junto ao Postinho de saúde do bairro 

farroupilha.  5- Moção n° 43/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-

PT, Moção de parabéns para ser enviada à senhora Tânia Elizabete 

Trevisol, em reconhecimento ao Belíssimo trabalho desenvolvido a 

comunidade São Judas Tadeu, do Bairro Ipiranga, bem como pelo 

lançamento do seu livro alusivo à História daquela comunidade.  6-  

Moção n° 44/2019, autoria do V. José Elton de Moraes-PT, Ao Sr. João 
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Alfredo D`aviz, em reconhecimento pelo trabalho que vem realizando 

no decorrer do tempo junto à comunidade soledadense através do 

Belíssimo oficio da Medicina.  INDICAÇÕES E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  

1-  Pedido de providência n° 143/2019, autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto-

PSDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal que através do setor 

competente, providencie com urgência, a colocação de um redutor 

de velocidade na Rua Dr. Cezar Santos, em frente à Escola Valdemar 

Rocha, Bairro Botucaraí.  2-  Pedido de providência n° 144/2019, 

autoria do V. José Elton de Moraes-PT, solicita ao Poder Executivo que, 

através da Secretaria competente, providencie com urgência a 

colocação de lixeiras seletivas no entorno da Praça Central Olmiro 

Ferreira Porto. 3-  Pedido de providência n° 145/2019, autoria do 

V.JOÃO Francisco dos Santos-PSB, solicita ao Poder Executivo que, 

através da Secretaria competente, providencie com urgência a 

realização de reparos na estrada da comunidade da Raia da Pedra, 

passando pelas propriedades do Sr. Dirceu borges e das Famílias 

Amarante e cunha.  CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO: 1-  

Oficio n° 274/2019, Resposta ao Pedido de Informação de n° 01/2019.  

2-  Oficio n° 275/2019, resposta ao Pedido de Informação n° 13/2019.  

3-  Oficio n° 280/2019, resposta ao Pedido de Informação de n° 

14/2019.  4-  Oficio n° 290/2019, resposta ao pedido de informação de 

n° 08/2019.  5-  Oficio n° 297/2019, resposta ao pedido de informação 

de n° 10/2019.  6-  Projeto de lei n° 79/2019, em Regime de Urgência, 

autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 

45.654,23 (Quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais 

com vinte e Três centavos), no Plano Plurianual (PPA), na Lei de 

Diretrizes Orçamentária (LDO), e na Lei Orçamentária Anual (LOA).  7-  

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.  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDO DE 

DIVERSOS:  1-  Oficio circular n° 29/2019 do Tribunal de contas do Rio 

Grande do Sul.  CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:   NADA CONSTA.  

PAUTA DA ORDEM DO DIA:    1- Projeto de Decreto Legislativo n° 

02/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da Silva-MDB, concede 

Medalha do Mérito Comunitário.  2-  Projeto de Lei n° 68/2019, institui 

verba de função a servidores do Poder Executivo Municipal que 

desempenham a Coordenação de Programas do Ministério Público.  

3-  Projeto de lei n° 69/2019, em regime de urgência, Autoriza o 

Município a Contratar operação de Crédito junto à Caixa Econômica 

Federal até o valor de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões) no âmbito do 

Programa FINISA- Financiamento à Infraestrutura e ao saneamento – 
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Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de 

Capital.  4-  Projeto de lei n° 73/2019, Institui o Programa HABITE 

PRECIOSO no Município de Soledade, e dá outras providências.  5-  

Projeto de Lei n° 75/2019, autoriza a doação de imóvel público ao 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.  6-  Projeto 

de lei n° 79/2019, em Regime de Urgência, autoriza abertura de 

crédito adicional especial no valor de R$ 45.654,23 (Quarenta e cinco 

mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais com vinte e Três centavos), 

no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), e na 

Lei Orçamentária Anual (LOA).  GRANDE EXPEDIENTE:  V.  EDSON IVO 

STECKER – PSDB:     Falou sobre visita realizada, juntamente com a 

Executiva do partido PSDB, onde estiveram interagindo acerca de 

projetos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, 

especialmente solicitando a liberação de recursos atinentes à 

consultas populares de 2018 e 2019, que elegeram a instituição para 

como beneficiária de significativa monta em recursos, que liberados 

virão possibilitar a execução de vários projetos, e também a liberação 

de recursos para o desenvolvimento de projetos das áreas de 

educação, saúde e segurança e para o Hospital Frei Clemente, 

manifestou satisfação com a possibilidade de o governo do estado 

regularizar tais pagamentos até o final deste exercício. Falou também 

sobre a sugestão de projeto de lei de sua autoria enviada ao Executivo 

Municipal,  a qual propõe medida de amenização à grave questão 

dos animais abandonados nas ruas deste município, através do 

incentivo à adoção responsável, com a concessão de descontos no 

Imposto Predial e Territorial Urbano aos contribuintes que adotarem um 

ou mais animais de rua, e disse esperar que a sua sugestão seja 

acatada, pois o abandono de animais nas ruas é um problema de 

saúde pública e urge por solução.    V. EDUARDO TATIM - 

PROGRESSISTAS:      Reiterou apelo ao Executivo Municipal para que 

providencie o mais rápido possível um abrigo junto ao postinho do 

Bairro Farroupilha, a fim de oferecer um pouco de conforto às pessoas 

que aguardam o transporte coletivo naquele local, especialmente em 

épocas como esta de frio e chuvas intensos. Agradeceu ao 

Departamento Municipal de serviços Urbanos pela atenção ao seu 

pedido de colocação de tampas em bocas-de-0lobo na cidade.  

Solicitou ao Departamento Municipal de trânsito informações acerca 

dos critérios utilizados para o fechamento de ruas em dias de eventos, 

considerando que tal fato gera transtornos ao trânsito e, em se 

tratando de eventos de pequeno porte pode-se utilizar espaços 

menores ou vias laterais, evitando-se o fechamento em locais que 



4 

 

comportam grande volume de tráfego, disse que é necessário mais 

rigidez por parte do departamento competente, pois não há respaldo 

legal, principalmente quando há além da interrupção do trânsito a 

cobrança de ingressos.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Parabenizou 

ao Professor Paulo Toledo pelas conquistas de seus alunos no 

Campeonato Gaúcho de Hapkido de que participaram no município 

de Porto Alegre, e pelo belíssimo trabalho desenvolvido pelo atleta 

junto à comunidade soledadense com o projeto Pernalonga.  Falou 

sobre a belíssima solenidade de entrega da Comenda Botucaraí ao 

Dep. Giovani Cherini, realizada neste câmara de vereadores na 

semana passada, homenagem que considera muito merecida pelo 

empenho daquele edil com este município, especialmente na causa 

do Hospital Frei Clemente. Falou também sobre as matérias constantes 

da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-se favorável às mesmas, e 

realizou breve explanação acerca do Projeto de Lei Nº 069/2019, que 

trata da contratação de créditos por esta municipalidade junto à 

Caixa Econômica Federal, e explicou que a obtenção dos recursos de 

que trata a referida matéria é extremamente necessária a fim de 

realizarem-se as obras de calçamento e pavimentação nas vias 

públicas e dar dignidade aos moradores, principalmente junto às 

periferias da cidade.  Solicitou ao Executivo Municipal a realização de 

reparos na Rua Laydes Borges, no Bairro Botucaraí.  Lembrou a luta na 

qual o município vem empenhando-se junto aos órgãos nacionais de 

transporte pela colocação de controladores de velocidade no trecho 

da rodovia BR 386 que atravessa o Bairro Botucaraí, disse que agora os 

prazos estão estipulados em breve as operações deverão ser 

aprovadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.  

Relatou casos de abandono de animais verificados em comunidade 

do interior e ressaltou a necessidade de procedimentos como a 

chipagem dos animais, a fim de responsabilizar a quem os abandona, 

disse ser favorável à concessão de incentivos à adoção responsável, 

como sugerido pelo V. Edson na Sugestão de Projeto de Lei Nº 

010/2019, contudo, é muito necessária a manutenção de um cadastro 

obrigatório.  O V. Edson aparteou indagando a quem cabe a 
responsabilidade por danos em acidentes envolvendo atropelamentos de 
animais de grande porte soltos junto às rodovias, considerando as previsões 
legais em casos de maus tratos, e relatando casos ocorridos na rodovia BR - 
386, no Bairro Botucaraí onde cavalos foram atropelados e não foram 
encontrados proprietários, restando o animal machucado ou morto à beira 

da via pública e ao motorista os prejuízos materiais resultantes do impacto.     

V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.    V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA 
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PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Falou sobre as 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, 

manifestando-se favorável às mesmas e explanando brevemente 

acerca destas, que considera serem de grande relevância para a 

municipalidade.  Solicitou à Secretaria Municipal de Obras a 

realização de patrolamento e britagem na estrada da comunidade 

da Raia da Pedra.  Com relação aos redutores de velocidade na 

rodovia BR 386, reivindicados pela comunidade em geral e 

autoridades deste município já há bastante tempo, disse que tal 

providência, assim como a colocação de iluminação pública 

adequada, é de extrema importância, considerando os acidentes já 

registrados no local ao longo do tempo e os perigos oferecidos às 

pessoas que necessitam diariamente fazer a travessia daquela via 

pelos excessos de velocidade e outras imprudências verificadas ali.    

V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:     Apoiou a solicitação do V. 

Eduardo Tatim com relação ao abrigo junto ao postinho do Bairro 

Farroupilha. Disse já ter solicitado várias vezes e que espera vê-las 

atendidas, pois a benfeitoria é imprescindível à comunidade, 

principalmente em épocas de frio e intempéries.  Falou sobre as redes 

de iluminação pública da cidade, que apresentam vários pontos 

escuros causados pela falta de braços de luz e também por lâmpadas 

queimadas e não substituídas, o que é cansativo aos edis que são 

constantemente cobrados pela comunidade e não veem seus 

pedidos atendidos, disse não estar culpando o poder público mas é 

necessário a tomada de medidas urgentes. Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia, especialmente o Projeto de Lei 

Nº 069/2019, que trata da contratação de créditos pelo Município de 

Soledade junto à Caixa Econômica Federal, dizendo considerar o 

mesmo de extrema relevância, pois os recursos são necessários a fim 

de  realizar logo as melhorias nas vias públicas e oferecer melhor 

qualidade de vida à comunidade, disse ainda que “prefeito bom é 

prefeito firme”, e que o gestor está muito certo em contratar os 

empréstimos para a realização dos calçamentos e pavimentações 

onde faz-se necessário, portanto, o Poder Legislativo deve sim dar o 

devido suporte com a aprovação da matéria. Manifestou 

solidariedade aos familiares da Sra. Araci Paludo Dalbosco pelo seu 

falecimento.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Parabenizou ao 

Professor Paulo Toledo pelo belíssimo trabalho desenvolvido junto às 

crianças da comunidade soledadense com o projeto Pernalonga. 

Propôs Moção de Parabéns ao Dr. João Alfredo D’aviz pelo trabalho 

que vem prestando há vários anos à comunidade soledadense 
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através do nobilíssimo ofício da medicina, salvando vidas e 

devolvendo a esperança a muitas pessoas.  Falou sobre visita realizada 

a órgãos do estado na semana passada, juntamente com o V. Miguel 

Campos, e outras lideranças da região, onde estiveram reivindicando 

a estadualização da manutenção da estrada Soledade/ Lagoão, e 

foram informados de que tal solicitação deve ser feita pelo Poder 

Legislativo deste município ao governo estadual para que a medida 

seja proposta junto à Assembleia Legislativa.  Falou também sobre o 

projeto do turismo regional da Serra do Botucaraí, que vem estudando 

há algum tempo, e convidou aos demais edis e lideranças 

comunitárias da região para participarem de tais tratativas, pois a 

ideia visa apenas benefícios à municipalidade e à região através da 

viabilização do desenvolvimento do turismo local. Convidou a todos 

para participarem da festa da comunidade São Roque, do Espraiado, 

a realizar-se no próximo domingo. Falou sobre as matérias constantes 

da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-se favorável às mesmas, 

especialmente ao Projeto de Lei Nº 069/2019, e explicou o motivo de o 

antigo projeto de contratação de créditos junto à Caixa Econômica 

Federal não precisar ser revogado a fim de viabilizar a presente 

proposição.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     NÃO FEZ USO 

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

PALAVRA.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:   Parabenizou ao 

Professor Paulo Toledo pelas muitas conquistas dos seus alunos do 

projeto Pernalonga junto às competições de arte marcial, muito bem 

representando o nome deste município em todos os eventos de que 

participam. Desculpou-se pela ausência na solenidade de entrega da 

Comenda Botucaraí ao Dep. Giovani Cherini, na semana passada, 

justificando-se com motivos de saúde, lamentou não ter podido 

participar e agradeceu ao V. Jorgenei que saudou ao homenageado 

em nome da Bancada do MDB naquele evento festivo. Falou sobre as 

visitas realizadas a órgãos do governo do estado, no município de 

Porto Alegre na semana passada, onde estiveram reivindicando 

especialmente a estadualização da manutenção da estrada 

Soledade/ Lagoão e outras providências atinentes às vias públicas. 

Parabenizou à Sra. Tânia Trevisol, coordenadora da comunidade São 

Judas Tadeu, do Bairro Ipiranga, pelas belíssimas festividades realizadas 

no último final de semana, e disse ser uma satisfação muito grande 

poder presenciar o reconhecimento ao trabalho de todas as pessoas 

que trabalharam em prol da coletividade local.     V. PEDRO ROMÁRIO 

MARAFON – MDB:    Falou sobre os entulhos da cidade, informando que 

já foi elaborado um novo cronograma de coletas de entulho na 
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cidade, e tornou a afirmar que a colaboração da comunidade no 

sentido de evitar depósitos logo após o recolhimento, ajudando assim 

a manter a limpeza das vias públicas, anunciou os próximos bairros a 

serem limpos e lamentou a falta de consciência de algumas pessoas 

que não colaboram, pois tais faltas terminarão por obrigar a 

municipalidade a optar pela terceirização do serviço, que 

consequentemente deixará de ser gratuito. Falou também sobre as 

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

favorável às mesmas e explicando as implicações do Projeto de Lei Nº 

069/2019, que certamente viabilizará à coletividade as melhorias 

necessárias, especialmente nas vias públicas.    SERGIO RODRIGUES DA 

SILVA – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   ESPAÇO REGIMENTAL:   

UTILIZADO POR CINCO MINUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS 

DOS EDIS JUNTAMENTE COM AS CRIANÇAS DO PROJETO PERNALONGA, 

MANTIDO PELO PROFESSOR PAULO TOLLEDO.   ORDEM DO DIA:   

COLOCADAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES PROPOSIÇÕES FORAM: 1-  

Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2019 -  APROVADO POR 

UNANIMIDADE, é concedida a Medalha do Mérito Comunitário à 

APAE.  2-  Projeto de Lei n° 68/2019 -  APROVADO POR UNANIMIDADE.  

3-  Projeto de lei n° 69/2019 -  APROVADO POR MAIORIA, com votos 

contrários dos vereadores Edson Stecker e Junior Berte.   4-  Projeto de 

lei n° 73/2019 -  APROVADO POR UNANIMIDADE.  5-  Projeto de Lei n° 

75/2019 -  APROVADO POR UNANIMIDADE.  6-  Projeto de lei n° 79/2019 

- APROVADO POR UNANIMIDADE.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: INGUÉM FEZ 

USO DA PALAVRA.   COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:   Lamentou falta de entendimento deste Poder 

Legislativo com relação à apreciação das matérias e aos prazos legais  

de tramitação das mesmas, como foi o caso do Projeto de Lei Nº 

079/2019, aprovado nesta sessão ordinária sem contar sequer com os 

pareceres das comissões, a despeito do prazo para o regime de 

urgência, que é de quinze dias, e, com relação ao Projeto de Lei Nº 

069/2019, explicou seu posicionamento desfavorável dizendo 

considerar incorreta a aprovação para contração de uma nova 

dívida em montante tão elevado sem antes revogar a lei que autoriza 

outro financiamento em valor superior a sete milhões de reais, e que a 

aprovação de tal medida equivale à assinatura de um cheque em 

branco para a administração municipal, podendo trazer 

consequências desastrosas,  disse não estar questionando a questão 

moral das proposições e nem ser contrário à realização das melhorias 

necessárias para a comunidade e sim à contração indiscriminada de 

dívidas. Tornou a questionar a apreciação das proposições que 
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considera estarem sendo realizada em clima de desregramento, sem 

respeito aos prazos e trâmites legais.  V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – 

MDB:  Disse ao V. Edson que todos os edis receberam o resumo da 

sessão em suas pastas e tiveram a oportunidade de discutir a pauta de 

ordem do dia antes do início desta sessão ordinária, além do que, é 

competência do Relator de cada comissão a responsabilidade pela 

emissão do parecer acerca das matérias a serem apreciadas, logo, 

caberia ao mesmo tal responsabilidade dentro da sua comissão, e se 

não o fez, então deixou de cumprir suas obrigações e não deveria ter 

aceito a inclusão da matéria à pauta de hoje. Com relação ao Projeto 

de Lei Nº 069/2019, ao qual o edil manifestou-se desfavorável, disse 

que é obrigação deste Poder Legislativo viabilizar à administração a 

disponibilização de melhorias e não ser contrário às mesmas, pois de 

nada adianta encaminhar indicações e pedidos de providências ao 

Poder executivo e depois vedar as medidas de captação de recursos 

para as mesmas. V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:   Solicitou à 

Mesa Diretora que verifique junto à Resolução Nº 001/2018, que dispõe 

sobre o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, acerca dos 

prazos e trâmites legais das proposições, disse entender o 

posicionamento do V. Edson com relação ao Projeto de Lei Nº 

079/2019 e que também teme a ilegalidade de matérias aprovadas 

sem que lhes seja dada a devida publicidade.  Com relação ao 

Projeto de Lei Nº 069/2019, disse considerar justa a contração de 

dívidas pela administração municipal desde que as melhorias sejam 

realizadas imediatamente, pois parte da população carece de 

condições dignas de calçamentos e saneamento básico com a 

máxima urgência enquanto obras iniciadas deterioram-se a olhos nus, 

como é o caso de ruas do Loteamento Farrapos, onde o dinheiro 

público escorre sarjeta abaixo com os restos do asfalto inacabado.  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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