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Ata nº 041/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada , sob a presidência do vereador 

José Elton de Moraes no dia dezesseis de setembro do ano de 

dois mil e dezenove. Encontravam-se presentes os seguintes 

vereadores: Bancada do MDB – Miguel Adones de Campos, 

Sérgio Rodrigues da Silva, Pedro Marafon, V. Gustavo Baldissera 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-  Projeto de Resolução de Mesa 

n° 02/2019, Autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar o 

Pagamento do terço de férias aos Vereadores.  2-  Pedido de 

Informação n° 20/2019,autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, 

Requer que seja solicitado ao Poder Executivo as seguintes 

informações acerca do corte de árvores que ocorreu no Parque 

de Eventos Centenário- Rui Ortiz: a)Quem solicitou que as árvores 

fossem cortadas? b)Quem autorizou o corte e Quantas árvores 

foram cortadas? c)Qual a destinação que foi dada para a 

madeira oriunda dessas árvores?  3-  Pedido de Informação n° 

21/2019, autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, solicita as 

seguintes informações acerca da troca de todas as Lâmpadas 

de todos os Bairros do Município para lâmapadas de LED 

conforme anunciado pelo Secretário Municipal de Obras, José 

Carlos Hilário, em entrevista a um veículo de comunicação no 

dia 05/09.  a)Quantas lâmpadas serão trocadas? b)Qual será o 

custo Total para o Município? c) Como será feito o pagamento 

das lâmpadas? D) Quais os termos de convênio feito com o 

COMAJA que irá possibilitar a substituição das lâmpadas? 4- 
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Moção n° 56/2019,autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, moção 

de apelo para ser enviada ao Secretário Estadual de Educação, 

Sr. Faisal Karam, pela criação de uma Escola Técnico Agrícola no 

Município de Soledade.   5-  Moção n° 57/2019, Autoria do V. 

Gustavo Baldissera-MDB, Moção de Apelo para ser enviada à 

Delegada da 24ª Região Policial de Soledade, Del. Fabiane 

Bittencurt, para que seja criado um cartório especializado de 

investigação de crimes de maus tratos aos animais.  6-  Moção n° 

58/2019, Autoria do V. Eduardo Tatim, Moção de Parabéns para 

ser enviada à Sra. Sônia Maria da Silva Campos, em 

reconhecimento por ter sido pioneira no trabalho de limpeza e 

revitalização de espaços públicos anteriormente utilizados como 

depósitos de resíduos neste Município.  7-  Moção n° 59/2019, 

Autoria do V. Eduardo Tatim, Moção de Parabéns para ser 

enviada à Empresa Rampanelli Materiais de construção, em 

reconhecimento pelo projeto de Ler é Aprimorar Saberes, 

mantido por aquele empreendimento, de incentivo ao 

conhecimento e aprimoramento de saberes.  8-  Moção n° 

60/2019,autoria do V. José Elton de Moraes, Moção de 

agradecimento ao Centro de Tradições Gaúcha Querência do 

Botucaraí, pela homenagem recebida durante as festividades da 

sua Ronda Crioula do ano de 2019.   INDICAÇÕES E PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA:  1-   Pedido de providência n° 167/2019, autoria do 

V. Gustavo Baldisasera-MDB, Solicita ao Poder Executivo 

Municipal, através da secretaria competente, providencie com 

urgência a realização de Limpeza, especialmente roçada na 

Praça Walter Daiprá, na comunidade Primavera, bairro Botucaraí.  

2-  Pedido de providência n° 168/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldisasera-MDB, Solicita ao Poder Executivo Municipal, através 

da secretaria competente, providencie com urgência a 

realização de melhorias no campo do Centro Social Urbano, a 

fim de oferecer condições adequadas para as disputas das 

etapas do Campeonato Municipal de Futebol.     

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1-   Projeto de Lei 

complementar Substitutivo de n° 90/2019, Altera o Artigo 98 da lei 

Municipal de n/ 4.031, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

do Município de Soledade.   CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDO DE 

DIVERSOS:  NADA CONSTA  .  CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:   
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NADA CONSTA.  PAUTA DA ORDEM DO DIA:    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 

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.    GRANDE EXPEDIENTE:  V.  

EDSON IVO STECKER – PSDB:     Manifestou indignação com o 

gasto de recursos públicos no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

realizado pelo Poder Executivo para pagamento ao Instituto 

Cavaleiros Farroupilhas por uma cavalgada farroupilha, 

enquanto temos aqui tantas entidades tradicionalistas de 

renome que já conferiram a Soledade o título de cidade mais 

autêntica do Rio Grande do Sul, disse que tal fato é um 

desrespeito aos tradicionalistas locais, cuja maioria sequer foi 

avisada, e questionou o motivo de tal dispêndio a um instituto 

que recebe milhões da lei de incentivo à cultura enquanto esta 

municipalidade alega falta de recursos financeiros para justificar 

suas dificuldades em atender às necessidades mais básicas, 

como estradas do interior, reparos e  limpeza de vias públicas e 

auxílio a ONGs como a Liga Feminina de Combate ao Câncer, e 

questionou ainda se esse é o tratamento digno dispensado à 

“gente preciosa”.    V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      Falou 

sobre a liberação feita mensalmente pelo estado de exames 



4 

 

através do Sistema Único de Saúde – SUS para serem realizados 

pelos pacientes daqui em outros municípios, como Passo Fundo, 

disse ter sido procurado ultimamente por muitas pessoas que 

dependem de tais exames, relatando que a forma de liberação 

dos mesmos chega a ser absurda, tal é a morosidade nos 

agendamentos, e manifestou indignação com os relatos de 

desvios de recursos feitos por políticos sujos que só vêem o 

benefício próprio, noticiados diariamente pela mídia enquanto as 

pessoas estão morrendo em filas de espera na rede de saúde 

pública, o que considera vergonhoso.   V. GUSTAVO BALDISSERA – 

MDB:    Agradeceu todas as mensagens de felicitação recebidas, 

tanto pessoalmente quanto nas redes sociais e por telefone, pelo 

nascimento do seu filho, e disse estar muito feliz com a chegada 

do bebê, perfeito e cheio de saúde. Falou sobre os eventos de 

que participou, alusivos à Semana Farroupilha, e agradeceu ao 

CTG Querência do Botucaraí pela homenagem à Câmara 

Municipal de Vereadores durante as festividades da ronda, e 

parabenizou a todas as entidades tradicionalistas que, apesar 

das dificuldades enfrentadas, sempre organizam lindas rondas 

farroupilhas.  Falou sobre as moções de sua autoria, à Delegacia 

Regional de Polícia, para que seja criado um cartório 

especializado na investigação de crimes de maus tratos a 

animais neste município, e também ao Secretário Estadual de 

Educação, Sr. Faisal Karam, pela criação de uma Escola Técnico 

Agrícola no Município de Soledade, e agradeceu aos demais 

edis por terem assinado em apoio as proposições, disse acreditar 

que tais providências sejam muito importantes para esta 

municipalidade, tanto na causa animal, como é o caso do 

cartório, quanto na manutenção da permanência dos jovens no 

campo através da implantação do curso técnico agrícola aqui 

para especialização de mão-de-obra rural. Solicitou ao Executivo 

Municipal que providencie a limpeza da praça Walter Daiprá, na 

comunidade Primavera e manutenção do campo de futebol do 

Centro Social Urbano, ambos no Bairro Botucaraí.     V. IDA 

DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.    V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ 

USO DA PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    

Parabenizou a todas as entidades tradicionalistas do município 
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pela belíssima organização de suas rondas crioulas, lembrou que 

Soledade já recebeu muito merecidamente o título de cidade 

mais autêntica do rio Grande do Sul, e convidou a toda a 

comunidade para assistir, no dia 20/09, ao grande desfile 

temático alusivo à semana farroupilha.  Tornou a apelar ao Poder 

Executivo Municipal para que tome as devidas providências com 

relação ao ginásio de esportes José Américo Martins – Zecão, a 

fim de oferecer condições razoáveis para realização de 

competições desportivas, pois em dias de chuva a incidência de 

goteiras impossibilita o uso do espaço. Agradeceu à patronagem 

do CTG Querência do Botucaraí pela homenagem prestada a 

esta Casa Legislativa durante as festividades de sua ronda 

crioula.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   Falou sobre a 

cultura e o turismo do município, manifestando preocupação 

com o desenvolvimento dos mesmos, e solicitou ao Executivo 

Municipal que providencie com a máxima urgência estudos 

acerca da possibilidade de destinação de uma porção da área 

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

utilizada para a construção de uma pista de Velocar , 

justificando que o incentivo a tal esporte será de grande 

importância para o nosso turismo.  Apoiou as palavras do V. 

Eduardo Tatim com relação à saúde pública de modo geral, que 

o atual gestor recebeu o país completamente adoecido, 

especialmente nos setores de atendimento básicos à população, 

e muito terá de ser feito a fim de resgatar a dignidade pública, 

contudo, sempre haverá esperança em dias melhores.  Falou 

também sobre os festejos alusivos à Semana Farroupilha em nosso 

município, parabenizando a todas as entidades tradicionalistas 

pela beleza de suas rondas crioulas. Agradeceu à patronagem 

do CTG Querência do Botucaraí pela homenagem prestada a 

esta casa legislativa durante os festejos de sua ronda crioula.    V. 

JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Convidou à comunidade em geral 

para participar do jantar Elas por Elas, promovido pela liga 

Feminina de Combate ao Câncer, que acontecerá no dia 11/10, 

disse que iniciativas como esta são louváveis e certamente 

devem ser apoiadas por todos.  Falou sobre visita realizada ao 

Hospital Frei Clemente, parabenizou aos funcionários daquela 

instituição de saúde pelo trabalho que realizam, manifestou 
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satisfação com o fato de os pagamentos aos mesmos estarem 

sendo efetuados em dia e anunciou que estará enviando  

moção de apelo à 6ª Coordenadoria Regional de Saúde de 

Passo Fundo a à Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande 

do Sul, em favor do Hospital, para que sejam credenciados os 

serviços médicos nas especialidades de Traumatologia, 

Ortopedia, Cardiologia e Atorrinolaringologia, pelo Sistema Único 

de Saúde – SUS, explicou que a casa de saúde conta com 

estrutura e aparelhagem adequados para tais atendimentos, 

portanto, é preciso lutar pela sua obtenção junto ao governo.  

Falou também sobre visitas realizadas a gabinetes de deputados 

no município de Porto Alegre na semana passada, onde esteve 

pleiteando providências, especialmente com relação à 

sinalização do acesso à empresa Somave, às margens da 

rodovia ERS 332. Agradeceu à patronagem do CTG Querência 

do Botucaraí pela homenagem prestada a esta casa legislativa 

durante os festejos farroupilhas, e parabenizou a todas as 

entidades tradicionalistas pela organização de suas rondas 

crioulas.   V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Apoiou as 

palavras do V. Eduardo Tatim com relação à saúde pública no 

país de modo geral, disse entristecer-se vendo a realidade do 

atendimento prestado às camadas menos favorecidas da 

população, onde a espera e o descaso fazem sofrer mais do que 

a doença.   Apoiou também as palavras do V. Edson com 

relação ao gasto de recursos no valor de R$7.000,00 (sete mil 

reais) para pagamento de uma cavalgada farroupilha, 

manifestando indignação com tal fato, especialmente por saber 

das dificuldades que a municipalidade enfrenta, e informou aos 

servidores públicos municipais em geral que os pagamentos ao 

fundo de previdência encontram-se atrasados desde o mês de 

maio deste ano, cujo valor já aproxima-se da marca de dois 

milhões de reais (R$2.000.000,00) caso o mês de agosto também 

reste inadimplido, lembrou as campanhas eleitorais da 

administração atual e o quanto os ex-gestores sofreram com 

panfletos incriminatórios por causa de dívidas deixadas em 

aberto com o referido fundo, dívidas aquelas que ao invés de 

serem saldadas foram reparceladas a longo prazo enquanto 

novos débitos acumulam-se mês a mês.  Tornou a falar sobre 
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maquinário que encontra-se parado na comunidade de São 

Sebastião há muitos dias por falta de manutenção, deixando de 

atender às necessidades das estradas que urgem por reparos, 

enquanto a administração investe nosso escassos recursos em 

uma cavalgada.     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – PSDB:    Parabenizo 

ao Sargento Sidnei Barboza pelo seu belíssimo trabalho realizado 

com a Brigada Mirim, ao Sr. Milton Dornelles, coordenador da 

Banda Municipal,  que leva e enaltece o nome de Soledade 

com sua arte pelo estado afora, e também à liga Feminina de 

Combate ao Câncer, que realiza um trabalho voluntário 

maravilhoso em prol do bem estar da comunidade, merecendo 

todos o respeito e o reconhecimento públicos.  Apoiou as 

palavras do V. Eduardo Tatim com relação à saúde pública de 

modo geral, mas referiu-se especialmente ao município de 

Soledade, onde os pacientes após as consultas precisam voltar 

para o agendamento para realização de exames de 

apresentação dos mesmos, o que demanda muitas vezes um 

tempo precioso que pode custar-lhes a vida, o que é um 

absurdo, principalmente por tratar-se daquelas camadas mais 

frágeis da população, que não possuem poder aquisitivo para 

custear suas despesas médicas. Disse ao V. Jorgenei que o atual 

governador recebeu o estado com vários meses de atrasos nos 

pagamentos aos hospitais e já conseguiu pô-los em dia, disse 

também não estar satisfeito com a situação econômica, 

contudo, acredita que aos poucos os problemas começarão a 

ser sanados, e, se torcermos para que seja cada vez pior quem 

sofrerá somos nós mesmos.  Com relação à escola agrícola, disse 

ao V. Gustavo que há uma funcionando em Fontoura Xavier, e, 

se a região se mobilizar para a melhoria e organização do 

educandário poderá ser a melhor saída, pois não adianta 

enchermos cada vez mais o estado de novas escolas que não 

serão bem atendidas. Agradeceu à escola Valdemar Rocha.  

Parabenizou a todas as entidades tradicionalistas e educandários 

pela organização de suas festividades alusivas à semana 

farroupilha.  Tornou a falar sobre as condições precárias das 

redes de iluminação pública e das estradas do interior.   V. 

MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    Falou sobre as matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia, manifestando-se 
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favorável às mesmas, e apoiou a Moção de Parabéns do V. 

Eduardo Tatim à Sra. Sonia Maria de Campos, somando-se ao 

mesmo no reconhecimento ao belíssimo trabalho de 

revitalização e embelezamento realizado por ela junto aos 

espaços que anteriormente serviam como depósitos de resíduos 

nas ruas, trabalho este que considera vital para a manutenção e 

cuidados com o meio ambiente, além de renovar a imagem das 

vias públicas. Falou também sobre visita realizada à 25ª 

Coordenadoria Regional de Educação, e disse acreditar que o 

novo coordenador fará um bom trabalho por este município. 

Agradeceu a presença de todos que compareceram a esta 

sessão ordinária.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

Cumprimentou aos presentes e agradeceu a participação e 

acompanhamento do trabalho dos edis nesta sessão ordinária. 

Falou sobre o trabalho dos servidores públicos e sobre a 

importância de priorizar o bom cumprimento do dever. 

Parabenizou a todas as entidades tradicionalistas pela belíssima 

organização de suas rondas crioulas e agradeceu ao CTG 

Querência do Botucaraí pela homenagem a esta Câmara 

Municipal de Vereadores realizada durante as festividades 

alusivas à semana farroupilha. Tornou a solicitar à comunidade 

que colabore com a limpeza das vias públicas evitando novos 

depósitos de entulhos logo após as coletas.    V.  SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   

ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA:   

COLOCADAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES PROPOSIÇÕES FORAM: 

1-    Moção n° 52/2019  -  APROVADO POR UNANIMIDADE.   2-  

Moção n° 53/2019  -  APROVADO POR UNANIMIDADE.   3-  Moção 

nº 54/2019   -  APROVADO POR UNANIMIDADE.  4-  Moção n° 

55/2019 -  APROVADO POR UNANIMIDADE.   EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:  Agradeceu às escolas 

Waldemar Rocha, do Bairro Botucaraí, e Joaquim Floriano Pinto, 

da comunidade do Espraiado, pelos convites para as festividades 

alusivas à semana farroupilha, e parabenizou à AVASB pelo 

reconhecimento ao trabalho da Banda Municipal de Soledade e 

da Brigada Mirim.    COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:   NINGUÉM 

FEZ USO DA PALAVRA.     E como nada mais houve, foram 
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encerrados os trabalhos em nome de Deus, do que para constar 

foi lavrada a presente ata que é assinada. 

 

 

 

 

                          Presidente                          Secretário 

 

Presentes: 


