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Ata nº 39/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia dois de setembro 

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 e Jorgenei Sergio de 

Souza; Bancada do PSB - João Francisco dos Santos; Bancada 

do PT – José Elton de Moraes; Bancada Progressista – Eduardo 

José 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, em   virtude   do   pedido   de    Licença   

Paternidade   do   V.  Gustavo Luís Baldissera, o Sr. Presidente 

convidou o Suplente da Bancada do MDB, Sr. Cristiano 

Gambato para posicionar-se em frente à mesa principal para 

prestar o seguinte compromisso:  “ PROMETO  CUMPRIR  E  

FAZER  CUMPRIR  A  LEI  ORGÂNICA,  AS  LEIS DA  UNIÃO,  DO  

ESTADO  E  DO  MUNICÍPIO,  E  EXERCER  O  MEU MANDATO  

SOB  INSPIRAÇÃO  DO  PATRIOTISMO,  DA  LEALDADE  E  DO 

BEM  COMUM”, o V. respondeu “ASSIM EU PROMETO”, e o Sr. 

Presidente o declarou empossado. Conforme determina o art. 

90, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno foi colocada em 

discussão e votação a ATA  Nº 038/2019, que foi aprovada por 

unanimidade. A seguir o Senhor Secretário procedeu a leitura 

do EXPEDIENTE:  RESOLUÇÕES: 1- RESOLUIÇÃO Nº 005/2019, 

Art. 1º - fica Concedida Licença Paternidade ao V. Gustavo 

Luís Baldissera, da Bancada do MDB, nos termos do Art. 212 

da Lei Municipal Nº 4.031/2019. Art. 2º - Fica convocado o 4º 

Suplente da Bancada do MDB, Sr. Cristiano Gambato, para 

assumir o cargo no período de 02 a 12 de setembro, em 
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razão da desistência do 2º Suplente, Sr. Alírio Malmann, e do 

3º Suplente, Sr. Noé Correa de Chaves.  PEDIDOS DE 

INFORMAÇÃO, MOÇÕES, ROJETOS DE LEIS, SUGESTÕES DE 

PROJETOS DE LEIS, EMENDAS E REQUERIMENTOS:  1-  MOÇÃO 

Nº 051/2019, de autoria do V. Edson Ivo Stecker – PSDB, 

Moção de Apoio aos funcionários da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, contra a pretendida privatização 

daquela estatal.   INDICAÇÕES E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  1-   

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N 160/2016,   de autoria do V. Edson 

Ivo Stecker, solicita ao Poder executivo Municipal, que seja 

feitas a troca de lâmpadas queimadas na pracinha do Bairro 

expedicionário.   PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 161/2019,  de 

autoria do V. José Elton de Moraes, solicita ao Poder executivo 

Municipal, que através do Departamento Municipal de 

Serviços Urbanos, providencie com urgência a realização de 

manutenção nos aparelhos da academia ao ar livre do Bairro 

Ipiranga.   3-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 162/2019, de autoria 

do V. Edson Ivo Stecker, solicita ao Poder Executivo Municipal,  

que seja feito o patrolamento da estrada partindo da rodovia 

BR 386, passando pela antiga estrada da CINTEA, na 

propriedade do Sr. Alemão Lira, e também o desentupimento 

das valetas nesta mesma estrada, nas proximidades da 

referida propriedade.   4-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

163/2019,  de autoria do V. Edson Ivo Stecker, solicita ao Pode 

Executivo Municipal, que seja feita a troca de lâmpadas 

queimadas na rua Venâncio Aires, partindo do Mercado 

Putinga até a empresa Esquadrifer, na Rua Mário Dal Santo.     

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1-   PROJETO 

DE LEI Nº 071/2019, que Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020.  2- OFÍCIO 

DO GABINETE Nº 307/2019, solicita a retirada do Projeto de Lei 

Complementar Nº 085/2019, de 26 de agosto de 2019.  3-  
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OFÍCIO DO GABINETE Nº 308/2019, solicita a retirada do Projeto 

de Lei Complementar Nº 050/2019, de 10 de julho de 2019.   

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDO DE DIVERSOS: NADA CONSTA.  

CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:   2-  VOTO DE PESAR, o Poder 

Legislativo de Soledade vem através deste manifestar 

sentimentos de pesar e solidariedade aos familiares do 

estimado e valoroso colaborador de nossa comunidade, Sr. 

Dorival Schimitz, pelo seu falecimento.  PAUTA DA ORDEM DO 

DIA:    1-    MOÇÃO DE PARABÉNS Nº 049.2019, de autoria do 

v. Gustavo Baldissera – MDB, para ser enviada à empresa 

Somave Agroindustrial,  pelo início de suas atividades neste 

município.  2-   MOÇÃO DE PARABÉNS Nº 050/2019, de autoria 

do V. Luiz Carlos Vizzoto, para ser enviada à Sra. Joana 

Malheiros.    GRANDE EXPEDIENTE:  V.  EDSON IVO STECKER – 

PSDB:     Falou sobre a Moção de Apoio de sua autoria aos 

funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

contra a privatização, e solicitou o apoio de todos os edis na 

aprovação da mesma, citou alguns dos serviços oferecidos 

pelos correios que considera de extrema relevância para a 

comunidade, e disse que a pretendida privatização da estatal 

poderá vir prejudicar tais serviços, que antes de mais nada são 

de interesse social.  Disse que os edis são agentes públicos de 

função, acima de tudo, fiscalizatória das ações da 

administração,  que dispositivos legais já existem muitos e o 

que falta é fazê-los cumprir, como é o caso do Código de 

Posturas deste município, que prevê multas e penalidades, 

especialmente no que se refere a casos de transtornos 

causados às vias públicas, contudo, os entulhos continuam aí 

depositados de qualquer maneira, a obstruir o trânsito e entupir 

bueiros sem que nenhuma medida seja tomada.    V. EDUARDO  

TATIM - PROGRESSISTAS:      Falou sobre o jantar de lançamento 

da feira Soledade é Jóia, realizado na semana passada, e 
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ressaltou a importância para o nosso município desta feira que 

já encontra-se em sua sétima edição ,alcançando sucesso 

cada vez maior, movimentando o comércio em geral da 

cidade durante o seu período de duração.  Falou também 

sobre o projeto Farmácia Solidária, do qual é idealista neste 

município e acredita que em breve poderá contar com 

legislação federal para formação de parcerias com entidades 

como a Liga Feminina de Combate ao Câncer, a fim de 

consolidar tal idéia que muito virá beneficiar à comunidade e 

ao meio ambiente com a correta destinação e 

aproveitamento dos medicamentos ao invés do descarte 

indevido.   V. CRISTIANO GAMBATO – MDB:    Agradeceu a 

acolhida deste poder legislativo, e também a todas as pessoas 

que nele depositaram seu voto de confiança, possibilitando-

lhe estar no exercício da vereança neste período. Falou sobre 

o seu trabalho junto à administração pública municipal, na 

função de Coordenador Municipal da Juventude, que atua 

com vários programas para os jovens e estudantes, e também 

como Coordenador do projeto Soledade Limpa, que visa a 

proteção ao meio ambiente e formação de cidadãos 

ecologicamente conscientes.  Disse estar honrado em poder 

participar deste poder, que acredita em uma nova política, 

desenvolvida a partir da ética e da formação de cidadãos 

conscientes e espera poder dar a sua contribuição aqui 

também.     V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    

Deu boas vindas ao V. Cristiano Gambato, manifestou-lhe 

votos de bom trabalho neste período em q eu estiver no 

exercício da vereança e concordou com as suas palavras de 

que é preciso acreditar numa nova política composta pode 

cidadãos conscientes e respeitando a coletividade. Com 

relação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, disse que 

sempre foi e será contrária às privatizações de estatais.  Falou 
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sobre o lançamento do projeto Cidade Inteligentes 

Educadoras, acontecido aqui nos dias 29 e 30 de agosto, onde 

foi possível mostrar os resultados de projetos aprovados na 

área de educação e conscientização para cidadania, 

especialmente investindo-se na mudança de comportamentos 

coletivos.  Falou também sobre as condições dos ginásios de 

esportes deste município, que são extremamente precárias e 

não há mais como realizar competições em vários destes.    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:   

Parabenizou à nova diretoria do MDB, empossada na semana 

passada.  Tornou a falar sobre a necessidade de colocação 

de placas indicativas de nomenclaturas de vias públicas, tanto 

no interior como na cidade, a fim de bem sinalizar tais vias e 

melhor orientar a comunidade. Solicitou a colocação de um 

redutor de velocidade na rua Guilherme telo, no Bairro 

farroupilha. Parabenizou ao Departamento Municipal de 

trânsito pelo excelente trabalho que vem realizando na pintura 

das faixas de pedestres e vagas de estacionamento de nossa 

cidade. Parabenizou também à secretaria municipal de Obras 

pelo planejamento do trabalho nas estradas e benfeitorias 

junto às comunidades do interior.  Com relação aos entulhos, 

que constituem um dos mais sérios problemas a serem 

enfrentados pela administração municipal já nos próximos 

meses pelo saturamento da área atualmente utilizada para o 

descarte, disse que é necessário cobrar a responsabilidade da 

comunidade, pois a cidade é de todos e manter as suas 

ordem e limpeza é dever de cada um e não apenas do 

prefeito o dos vereadores.    V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    

Falou sobre a pretendida privatização dos correios, explicando 

que o Partido dos Trabalhadores sempre foi contrário às 
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privatizações,  disse que o trabalho prestado pela estatal à 

comunidade é de extrema relevância, e a solução para 

melhorar a arrecadação seria a execução dos milhões e 

milhões em dívidas em impostos das empresas privadas e não 

privatizando o patrimônio do governo. Tornou a falar sobre a 

situação da Amazônia, propondo moção de apelo a ser 

enviada ao governo federal para que tome alguma 

providência a respeito. Anunciou que em breve será realizada 

reunião entre o Poder Executivo e os edis de todas as 

bancadas, objetivando a explanação de todas as ações 

desta administração, pois muitas coisas precisam ser feitas sim, 

mas muito já foi realizado. Parabenizou à comunidade do 

Rincão do Bugre, realizada no último final de semana. Deus 

boas vindas ao V. Cristiano Gambato e manifestou-lhe votos 

de bom trabalho. Solicitou manutenção nos aparelhos da 

academia ao ar livre do Bairro Ipiranga e lamentou a falta de 

conscientização da comunidade para a conservação dos 

bens e espaços públicos.   V. JUNIOR KOCH BERTE – 

PROGRESSISTAS:     Manifestou apoio à moção do V. Edson 

Stecker contra a pretendida privatização dos correios, 

dizendo-se contrários às privatizações, especialmente esta, 

dada a relevância do trabalho prestado à comunidade pela 

estatal em todo o país. Parabenizou ao Sr. Alírio Malmann pela 

sua condução à diretoria do MDB. Solicitou ao Departamento 

de trânsito que estude com mais seriedade a possibilidade de 

adoção do sistema de estacionamentos rotativos, 

especialmente na zona central da cidade, a fim de promover 

maior fluência no trânsito, cuja situação atualmente está 

caótica.   Questionou ao V. Jorgenei a mudança no seu 

discurso, que, na semana passada relatou uma série de 

problemas em diversos setores da administração municipal 

que não vinham realizando seu trabalho a contento, e hoje 
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falou como se tudo tivesse sido sanado, disse saber que os 

problemas existem e são inúmeros, e precisam ser tratados 

com maior seriedade, e um exemplo disso são os ginásios de 

esportes do município.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    

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

MDB:    Deu boas vindas ao V. Cristiano Gambato e 

manifestou-lhe votos de sucesso.  Agradeceu à Secretaria 

Municipal de Educação e a todos que estiveram envolvidos no 

lançamento do projeto Cidades Educadoras Inteligentes, 

projeto este que considera muito relevante para a 

modificação de coisas vitais dentro desta municipalidade. 

Agradeceu à equipe do servidor Pedro Marafon pelo trabalho 

de recolhimento de entulhos que vem sendo realizado no 

Bairro Ipiranga, disse que a comunidade continua 

recuperando espaços que antigamente serviam como 

depósitos de entulho e que espera futuramente ver a melhoria 

nos aspectos de muitos pontos daquele bairro, e apelou à 

comunidade local para que colabore não depositando novos 

montes de resíduos nas vias públicas logo após a coleta. 

Agradeceu também ao Departamento Municipal de Serviços 

Urbanos pelo conserto realizado em tampas de bocas-de-lobo 

no Bairro Ipiranga.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

Deu boas vindas ao V. Cristiano Gambato e manifestou-lhe 

votos de sucesso, dizendo que é necessário sim fazer não 

apenas por aqueles que depositaram-lhe o voto, mas por toda 

a municipalidade.  Apoiou a moção do V. Edson contra a 

privatização dos correios e disse acreditar que privatizar nunca 

foi a solução.  Solicitou encarecidamente à comunidade que 

respeite os cronogramas de recolhimento de entulhos, 

colaborando assim com a limpeza das vias públicas e evitando 

a permanência dos resíduos por longos períodos de tempo, 

causando transtornos ao trânsito e entupindo bueiros. 
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Parabenizou à comunidade do Rincão do Bugre pela belíssima 

festa realizada no último final de semana, e convidou a todos 

para participar da festa da comunidade do Passo dos 

Loureiros, no próximo dia 08 de setembro.    V.  SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Deu boas vindas ao V. Cristiano 

Gambato e lembrou a primeira vez em que assumiu também o 

exercício da vereança, na qualidade de suplente pela 

Bancada do PMDB, há muitos anos. Apoiou a moção do V. 

Edson Stecker em apoio aos funcionários dos correios contra a 

privatização da estatal. Falou sobre o jantar de lançamento da 

feira Soledade é Jóia 2019, dizendo que o evento este ano 

certamente alcançará sucesso ainda maior do que no ano 

passado. Falou sobre a situação dos calçamentos e passeios 

públicos das vias urbanas, lamentando a falta de interesse de 

muitos proprietários, que deixam as calçadas em frente a suas 

residências e estabelecimentos comerciais em condições 

deploráveis de conservação, e apelou ao Departamento 

Técnico Municipal para que notifique tais proprietários da sua 

responsabilidade pela manutenção dos passeios.   ESPAÇO 

REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA:   COLOCADAS 

EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES PROPOSIÇÕES FORAM: 1- MOÇÃO 

DE PARABÉNS Nº 049/2019B - APROVADO POR UNANIMIDADE.  

2-  MOÇÃO DE PARABÉNS Nº 050/2019 - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NINGUÉM FEZ USO DA 

PALAVRA.   COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:   V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:    Solicitou apoio dos demais edis na 

divulgação da sua moção em apoio aos funcionários dos 

correios contra a privatização. Apelou à AVASB para que 

interceda junto aos se4us respectivos municípios em relação 

ao convênio com o Hospital de Caridade frei Clemente, pois 

muitos desses municípios não renovaram convênio com a casa 

de saúde, porém, continuam utilizando-se dos serviços ali 
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prestados, lembrou que os governos do estado e do município 

vêm repassando os recursos em dia, logo, não é justo que os 

entes conveniados deixem de repassar.   V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:   Parabenizou a todos os profissionais de 

educação física pela passagem do seu dia.  Falou sobre o 

projeto Soledade Limpa, que considera muito relevante para a 

municipalidade,  encaixando-se perfeitamente no programa 

Cidades Educadoras, e anunciou que em breve poderá estar 

tramitando junto à Câmara dos Deputados uma lei de 

incentivos à reciclagem de resíduos, o que é muito positivo. 

Falou sobre visita realizada à Expointer 2019, feira esta que 

apresentou crescimento notável no setor agroindustrial.     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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