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Ata nº 040/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada , sob a presidência do vereador 

José Elton de Moraes no dia dez de setembro do ano de dois mil 

e dezenove, excepcionalmente, em virtude do falecimento do 

filho do V. Juarez da Rosa Moraes. Encontravam-se presentes os 

seguintes vereadores: Bancada do MDB – Miguel Adones de 

Campos, Sérgio Rodrigues da Silva, Pedro Marafon, V. Cristiano 

Gambato 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. 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: NADA CONSTA.  PEDIDOS DE 

INFORMAÇÃO, MOÇÕES, ROJETOS DE LEIS, SUGESTÕES DE 

PROJETOS DE LEIS, EMENDAS E REQUERIMENTOS:  1-  Moção n° 

52/2019, autoria do V. Jorginei Sergio de Souza, Moção de Apelo 

para ser enviada ao comando da 2ª Companhia do 38° BPM de 

Soledade para que sejam tomadas providências com relação a 

casos de perturbação de sossego relatados por moradores deste 

Município.  2- Moção n° 53/2019, autoria do V. José Elton de 

Moraes, Moção de Parabéns aos Servidores das Policias Civil e 

Militar atuantes no Município de Soledade, em reconhecimento 

pelo trabalho que vem realizando no decorrer do tempo junto à 

comunidade, em especial pela ação rápida e eficaz na 

elucidação do crime que vitimou o Sr. Ivânio Ortiz. 3- Moção nº 

54/2019, autoria do Vereador João Francisco dos santos, Moção 

de Apelo para ser enviada ao Executivo Municipal, para que seja 

providenciado com urgência a solução do problema das 

goteiras do ginásio de esportes José Américo Martins- Zecão, 

Bairro Botucaraí. 4- Moção n° 55/2019, autoria do V. Jorgenei 

Sergio de Souza-MDB, Moção de Apelo para ser enviada ao 

Poder Executivo, para que sejam realizados Estudos acerca da 
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possibilidade de destinação de uma porção da área localizada 

na parte baixa do Aeroporto Municipal, a fim de ser utilizada 

para a construção de um velocar.   INDICAÇÕES E PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA:  1-   Indicação n° 13/2019, autoria do V. Cristiano 

Gambatto, solicita ao Poder Executivo Municipal para que faça 

a adesão ao Plano de Ações do Governo Federal “PROGREDIR”. 

2- Pedido de providência n° 164/2019, autoria do V. Edson Ivo 

Stecker-PSDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal, solicita que 

seja feito a troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão 

da Rua Lauro Albuquerque, atrás do Parque Centenário. 3- 

Pedido de providência n° 165/2019, autoria do V. Edson Ivo 

Stecker-PSDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal, solicita que 

seja feita a limpeza dos bebedouros na propriedade da Senhora 

Maris Tolotti, localidade de Rincão dos Coelhos. 4-  Pedido de 

Providência n° 166/2019, autoria do V. Cristiano Gambatto- MDB, 

solicita ao Poder Executivo Municipal a revitalização do 

complexo esportivo Zecão, incluindo a reforma de toda a rede 

de iluminação, reforma de pintura das quadras, pista de skate e 

ciclismo BMX, parquinho, colocação de telas novas nas laterais 

das quadras, colocação de tabelas e aros novos na quadra de 

basquete, bem como melhorar o acesso até o Complexo 

Esportivo.     CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1-   

Projeto de Lei n° 86/2019, Altera o Art. 98 da Lei Municipal de n° 

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

Soledade.  2- Projeto de lei n° 87/2019, em regime de urgência, 

Altera o Art. 1° da Lei Municipal de n° 4.015, que autoriza o 

Município de Soledade a conceder incentivo para empresa 

Rodrigo Ferreira de Lima, cadastrada no CNPJ n° 14.731.233/0001-

79.  3-  Projeto de lei n° 89/2019, Altera o Art. 31, inciso I da Lei 

Municipal de n° 2.841, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 

Magistério Público do Município de Soledade; E altera o art. 6° da 

lei Municipal de n/ 3.360/2011 do Capitulo II da Estrutura 

Permanente de Cargos.  4-  Projeto de Lei Complementar n° 

91/2019, Institui o Plano Inovador e Sustentável do Município de 

Soledade.   CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDO DE DIVERSOS: 1-  

Oficio circular n° 33Tribunal de Contas do estado do Rio Grande 

do Sul.  2-  Convite e programação da 53° Roda Crioula CTG 

Marciano Brum.  3- Oficio IBGE n° 033/2019.  CORRESPONDÊNCIAS 
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ENVIADAS:   1-  Voto de Pesar, O Poder Legislativo de Soledade 

vem através deste manifestar sentimentos de pêsames e 

solidariedade aos familiares do estimado e valoroso colaborador 

de nossa Comunidade, Sr. Cyro Bruno Klein, pelo seu falecimento.  

2-  Voto de Pesar, O Poder Legislativo de Soledade vem através 

deste manifestar sentimentos de pêsames e solidariedade aos 

familiares do estimado e valoroso colaborador de nossa 

Comunidade, Sr. Deonelle Bianchi, pelo seu falecimento.  PAUTA 

DA ORDEM DO DIA:    1-    Moção n° 51/2019, 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.  2-  Projeto de Lei n° 82/2019, 

Dispõe sobre a Administração, fiscalização e funcionamento dos 

cemitérios particulares e comunitários existentes no Município de 

Soledade.  3-  Projeto de Lei n° 83/2019, Institui o Conselho do 

Idoso e dá outras Providencias.    GRANDE EXPEDIENTE:  V.  EDSON 

IVO STECKER – PSDB:     Apoiou o pedido do V. Cristiano Gambato 

para revitalização do complexo esportivo Zecão, dizendo ser 

aquele um espaço importante para a comunidade, deu boas 

vindas aos jovens estudantes que compareceram a esta sessão 

ordinária para reivindicar a revitalização e sugeriu que após a 

realização de todas as melhorias necessárias os mesmos ajudem 

o poder público a cuidar do local a fim de preservar-lhe as 

condições, pois do contrário terá sido desperdício de dinheiro 

público. Parabenizo à comunidade do Passo dos Loureiros pela 

belíssima festa realizada no último final de semana, mais uma vez 

mostrando a união e integração das comunidades do interior,. 

Falou sobre os elogios e reclamações ouvidos da comunidade 

acerca do trabalho da Secretaria Municipal de Obras junto às 

comunidade do interior, onde as frentes de trabalho criadas têm 

sido muito bem vistas pela população, contudo, é necessário 

disponibilizar recursos humanos e financeiros para atender a 

todas as necessidades.    V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      

Concordou com as palavras do V. Edson com relação às 

estradas do interior, enfatizando que já inicia-se a época do 

plantio, e é necessário oferecer boas condições aos agricultores 

quando chegar o tempo da colheita, e manifestou indignação 

com o fato de uma patrola encontrar-se quebrada e parada na 
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comunidade de São Sebastião há mais de vinte dias, 

questionando a aplicação de peças e materiais de baixa 

qualidade na manutenção dos maquinários e anunciando que 

proporá moção de apelo à Câmara dos Deputados para que 

seja elaborada uma legislação mais rigorosa com relação aos 

processo licitatórios, pois o barato sempre sai caro, como foi o 

caso também da pavimentação do Loteamento Farrapos, cuja 

obras restaram inacabadas, abandonadas pela empresa 

vencedora da licitação, denotando total descaso com os 

recursos.   V. CRISTIANO GAMBATO – MDB:    Solicitou ao Executivo 

Municipal que providencie com urgência a adesão ao plano do 

governo federal PROGREDIR, que trata-se de um conjunto de 

ações do governo para promover a autonomia, progresso e 

independência financeira às famílias de baixa renda através de 

qualificação de mão-de-obra e incentivo à inserção no mercado 

de trabalho, oferecendo-lhes dignidade e melhoria na qualidade 

de vida, e também a revitalização do complexo desportivo 

Zecão, com reparos gerais no interior do ginásio  e também na 

pracinha anexa ao mesmo, além da construção de novas pistas 

e quadras, a fim de proporcionar à comunidade um espaço que 

ofereça condições adequadas para a prática de diferentes 

esportes, e concordou com o apelo do V. Edson para que a 

comunidade colabore no cuidado e conservação do complexo.     

V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Apoiou o 

pedido do V. Cristiano Gambato, para revitalização do 

complexo desportivo Zecão, disse já ter batalhado por tal 

providência e espera que agora seja de fato atendido, pois a 

disponibilidade de um espaço desportivo em boas condições 

para a comunidade é muito importante, especialmente para os 

jovens.  Falou sobre a inauguração do Centro de Atendimento 

Educacional de Soledade, há poucos dias, espaço aquele que 

oferecerá serviços especializados de psicologia, assistência social 

e fonoaudiólogo para as crianças que apresentarem 

necessidade de atendimento especial. Falou também sobre a 

atual situação da educação no país de modo geral, em que 

muitos descasos são observados, e, se os investimentos para a 

questão educacional não forem repensados, certamente sérios 

problemas advirão. Lamentou os fatos violentos acontecidos em 
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nossa cidade nos últimos dias e disse que a educação deve ser 

priorizada a fim de amenizar os riscos de fatos trágicos como 

estes.    V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Solicitou ao 

Poder executivo Municipal que tome providências urgentes com 

relação à cobertura do ginásio de esportes José Américo Martins 

– Zecão, a fim de oferecer naquele espaço, condições 

adequadas para as práticas desportivas que são sempre 

sediadas ali, e apoiou o pedido do V. Cristiano Gambato para 

revitalização de todo aquele complexo desportivo. Apoiou a 

Moção de Apoio aos funcionários dos correios contra a 

pretendida privatização da estatal, de autoria do V. Edson 

Stecker, ressaltando a importância dos serviços ali prestados à 

comunidade e manifestando-se totalmente contrário à 

privatização. Falou sobre as matérias constantes da Pauta de 

Ordem do Dia, manifestando-se favorável às mesmas. 

Parabenizou à comunidade do Passo dos Loureiros pela belíssima 

festa realizada no último final de semana.    V. JORGENEI SERGIO 

DE SOUZA – MDB:   Apoiou as palavras do V. Cristiano Gambato 

com relação ao programa PROGREDIR, disse que a adesão da 

municipalidade ao mesmo, com abertura do micro crédito, 

oportunizará a abertura de um novo horizonte para muitas 

daquelas pessoas que sonham com seu próprio empreendimento 

e não o concretizam por falta de recursos. Apoiou também o 

pedido para revitalização do complexo desportivo Zecão, 

ressaltando a importância da disponibilização de um espaço 

adequado para que os jovens possam desfrutar de momentos de 

laser saudável. Lembrou que os festejos alusivos à Semana 

Farroupilha aproximam-se, e convidou a todos para participarem. 

Falou também sobre reclamações ouvidas da comunidade 

acerca de perturbações de sossego, lamentando a falta de 

colaboração de alguns para com a coletividade, e solicitando 

também às igrejas que conscientizem-se acerca do barulho 

causado durante os cultos.  Agradeceu à Secretaria Municipal 

de Obras pela atenção ao seu pedido de construção de um 

abrigo em frente ao postinho do Bairro Farroupilha, e também 

pela realização de melhorias na estrada da comunidade da 

Macieira.    V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Apoiou o pedido de 
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revitalização do complexo desportivo Zecão e disse que já há 

empresa licitada e apta para a realização das obras, concordou 

com as palavras do V. Eduardo Tatim acerca da legislação de 

licitações e contratos vigente no país, cujos termos devem ser 

adequados a fim de garantir melhor qualidade nos serviços 

prestados ao poder público> Parabenizou ao V. Cristiano 

Gambato pelo trabalho que desenvolve junto ao Executivo 

Municipal. Lamentou os fatos violentos acontecidos em nossa 

cidade no último final de semana e parabenizou às polícias Civil 

e Militar pelo empenho em esclarecer o caso e apreender os 

responsáveis, e disse também esperar que o Poder Judiciário 

trate tais elementos com a devida rigidez. Falou também sobre a 

eleição da nova diretoria do Partido dos Trabalhadores, realizada 

na semana passada, e manifestou votos de sucesso aos novos 

eleitos. Parabenizou ao V. Sergio Rodrigues pela passagem do 

seu aniversário.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     

Apoiou o pedido de revitalização do complexo desportivo Zecão 

e disse considerar conveniente realizar a substituição total do 

telhado, pois muito já foi investido na reforma do atual sem 

resultados eficientes, lamentou a falta de interesse da 

municipalidade pelos espaços públicos e citou o caso da 

academia ao ar livre ali também localizada, cuja nominação 

ocorreu há vários anos e até o presente momento não foi 

providenciada a placa identificativa.  Com relação às estradas 

do interior, sugeriu a formação de uma comissão de vereadores 

para visitarem o parque de máquinas e verificar as condições 

dos maquinários públicos, pois é inadmissível deixar-se  

equipamentos parados por mais de trinta dias por problemas 

mecânicos enquanto há tanto trabalho a fazer, e, ainda sobre os 

maquinários, disse que é inadmissível o arrendamento de 

equipamentos.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Deu boas 

vindas a todos os jovens que compareceram a esta sessão 

ordinária, lembrou que por vários anos esteve à frente de uma 

instituição de atendimento jovem e que esta foi uma das funções 

mais gratificantes de sua vida.  Lamentou a violência do episódio 

acontecido recentemente que vitimou o valoroso membro de 

nossa comunidade, Sr. Ivânio Bernardes Ortiz, e disse que esta é a 

pena de morte existente no Brasil, ceifando cada vez mais vidas 
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inocentes, parabenizou às polícias Civil e Militar e disse desejar 

que haja maior rigidez para com os responsáveis por tais 

barbáries.  Solicitou melhorias para estradas vicinais das 

comunidade de Posse Generoso e Macieira, e revisão geral na 

rede de iluminação pública da comunidade São Bom Jesus, no 

Bairro Botucaraí.  Apoiou o pedido de revitalização do complexo 

desportivo Zecão, lembrou que aquele espaço foi inaugurado na 

administração Cainelli/ Vizzoto e questionou o motivo de estar 

atualmente abandonado.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – 

MDB:    Parabenizou ao V. Sergio pela passagem do seu 

aniversário. Parabenizou também ao V. Cristiano Gambato pelo 

trabalho realizado neste Poder Legislativo durante o breve 

período em que esteve no exercício da vereança e disse que a 

participação dos suplentes é muito importante para a 

administração municipal.  Falou sobre as matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, manifestando-se 

favorável às mesmas. Agradeceu a todas as pessoas que estão 

ajudando na recuperação de espaços anteriormente utilizados 

como depósitos de lixo no Bairro Ipiranga, e convidou a toda a 

comunidade para participar, no próximo dia 27/08, do encontro 

de moradores do Bairro Ipiranga, para discutir assuntos atinentes 

à preservação do meio ambiente e limpeza de vias e espaços 

públicos.  Manifestou pesar e solidariedade aos familiares do 

jovem André Bageston Moraes e do Sr. Ivânio Bernardes Ortiz, 

recentemente falecidos.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

NÃO FEZ USO DA PALAVRA.    V.  SERGIO RODRIGUES DA SILVA – 

MDB:    Falou sobre os acontecimento trágicos do último final de 

semana, lamentando-os e manifestando solidariedade aos 

familiares das pessoas falecidas. Parabenizou às polícias Civil e 

Militar pelo trabalho ágil no esclarecimento dos fatos e 

apreensão dos responsáveis, no caso que abalou toda a 

comunidade, que foi o assassinato do Sr. Ivânio Bernardes Ortiz.  

Com relação ao complexo desportivo Zecão, sugeriu a 

realização de parceria da administração com a Universidade de 

Passo Fundo – UPF para a utilização e manutenção do espaço.  

Sobre os maquinários públicos municipais, concordou com a 

idéia da formação da comissão de vereadores para visitar o 

parque de máquinas e verificar as condições dos equipamentos, 
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pois é mesmo inadmissível uma máquina ficar parada por tantos 

dias por falta de pequenas peças. Agradeceu a todos os amigos 

que o felicitaram pela passagem do seu aniversário.   ESPAÇO 

REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA:   COLOCADAS 

EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES PROPOSIÇÕES FORAM: 1-    Moção 

n° 51/2019-  APROVADO POR UNANIMIDADE.  2-  Projeto de Lei n° 

82/2019-  APROVADO POR UNANIMIDADE.  3-  Projeto de Lei n° 

83/2019 -  APROVADO POR UNANIMIDADE.   EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.   COMUNICAÇÕES DE 

BANCADAS:   NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.     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: 


