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Ata nº 044/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada , sob a presidência do vereador 

José Elton de Moraes no dia trinta 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; 

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 das ATAs  Nº 

042/2019, da sessão ordinária do dia 23/09, e Nº 043/2019, da 

solenidade de entrega do Voto de Louvor à Coagrisol, que foram 

aprovadas 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- OEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/2019,  de 

autoria do V. Edson Ivo Stecker – PSDB, solicita ao Poder 

Executivo municipal que informe o motivo de a obra de 

canalização da rede de água da localidade São Lucas estar 

paralisada e de as máquinas que lá estavam terem sido 

retiradas deixando valetas abertas.  INDICAÇÕES E PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA:  1-   Indicação n° 14/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera, solicita ao Sr. Executivo Municipal que determine 

através do setor competente adoção das medidas necessárias a 

fim de acrescentar junto as atribuições dos agentes Comunitários 

de Saúde a realização de cadastro dos animais pertencentes às 

famílias visitantes em suas rotinas de trabalho.  2-  Pedido de 

Providencia n° 175/2019,autoria do V. Edson Ivo Stecker, solicita 

ao Poder Executivo para que seja feita construção da rede de 

esgoto e calçamento nas seguintes Ruas da Vila São Bom Jesus: 

Rodrigues Alves, Caio Serrano, Alice Cardoso e Francisco Alves. 3-  

Pedido de Providencia n° 176/2019,autoria do V. Edson Ivo 
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Stecker, solicita ao Poder Executivo para que seja feita 

construção de dois quebra molas na Rua Antenor Rodrigues da 

Silva, nas proximidades das residências de n° 408 e 566.  4-  

Pedido de Providencia n° 177/2019,autoria do V. EdsonIvo 

Stecker, solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente realize o patrolamento e britagem da estrada Geral 

que liga a localidade do Pontão da Boa União, passando pela 

Cascata, propriedade do Senhor Carlito Costa, Sadi Costa, 

Edilmar, Costa até a propriedade do Sr. Cesar Bigode.  5-  Pedido 

de Providencia n° 178/2019,autoria do V. EdsonIvo Stecker, 

solicita ao Poder Executivo que, através da Secretaria 

competente realize o patrolamento e britagem da estrada da 

localidade da Margem São Bento, passando pela propriedade 

do Sr. Jairo Fioreze, família Pimentel até a estrada que liga a 

Localidade do Rincão do Bugre.  6-  Pedido de providência n° 

179/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera, Solicita ao Poder 

Executivo Municipal, através da secretaria competente, 

providencie com urgência, a colocação de brinquedos infantis e 

aparelhos de academia ao ar Livre na Praça Walter Daiprá, 

comunidade Primavera, Bairro Botucaraí.  7-  Pedido de 

providência n° 180/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera, Solicita 

ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, 

providencie com urgência, a instalação de rede de iluminação 

pública na Rua José Bonifácio, bairro Expedicionário.  8-  Pedido 

de providência n° 181/2019, autoria do V. Sergio Rodrigues da 

Silva, Solicita ao Poder Executivo Municipal através da secretaria 

competente fiscalize e notifique os proprietários dos imóveis, em 

especial dos terrenos baldios, para que façam a construção, 

reparo e conservação do passeio público (Calçadas), defronte a 

sua propriedade.  9-  Pedido de Providência n°182/2019, autoria 

do V. Miguel Adones de Campos, Solicita ao Poder Executivo 

Municipal, através da secretaria competente, providencie com 

urgência, a realização de revisão geral e consertos no 

calçamento, bem como manutenção do redutor de velocidade, 

da Rua Passo Fundo, Bairro Ipiranga.  10- Pedido de Providência 

n°183/2019, autoria do V. Miguel Adones de Campos, Solicita ao 

Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, 

providencie com urgência, a realização de revisão geral e 
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consertos no calçamento, bem como manutenção do redutor 

de velocidade, da Rua Padre Gimenez, Bairro Ipiranga.     

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1-   Projeto de Lei 

n° 100/2019, em regime de urgência, Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar equipamento para melhoria do Parque de 

iluminação do Município de Soledade com o pagamento 

parcelado; e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 

abertura adicional especial no Plano Plurianual (PPA), na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), e na Lei orçamentária Anual 

(LOA), e dá outras providências.  2-  Projeto de Lei de n° 101/2019, 

Altera o § 1°, inciso I, do art. 4° da Lei Municipal de n° 4.064/2019, 

que“Institui o Programa Habite Precioso”.   CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDO DE DIVERSOS:  1-  Oficio SMECD n° 154/2019, convite 

para participar da abertura do campeonato de futsal da Cidade 

a partir das 19 horas do dia 01/10/2019, na Quadra do Ginásio 

José Américo Martins “Zecão”.  CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:   

NADA CONSTA.  PAUTA DA ORDEM DO DIA:    1-    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.  2-  Moção n° 

61/2019,autoria do Vereador José Elton de Moraes, Moção de 

Apelo à 6° Coordenadoria Regional de saúde de Passo Fundo-RS, 

em favor do Hospital de Caridade Frei Clemente, de Soledade, 

para que sejam credenciados os serviços médicos nas 

especialidades de Traumatologia, Ortopedia, Cardiologia e 

Otorrinolaringologia, pelo sistema Único de saúde.  3-  Moção n° 

62/2019, autoria do V. José Elton de Moraes, moção de Apelo à 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, em favor do 

Hospital de Caridade Frei Clemente, de soledade, para que 

sejam credenciados os serviços médicos nas especialidades de 

traumatologia, Ortopedia, Cardiologia e Otorrinolaringologia, 

pelo Sistema Único de Saúde-SUS.  4-  Requerimento: João Cesar 

Rubim Fernandes, Presidente da IPEF- Instituto dos profissionais de 

Educação Física de Soledade, Solicita o uso da Tribuna Popular, 

para o dia 07 de outubro onde irá explanar a importância da 

realização de projetos feito pelos professores e apoiadores da 



4 

 

Instituição e seus Eventos Esportivos.  5-  Projeto de lei 

Complementar de nº 91/2019, Institui o Plano Diretor Inovador e 

Sustentável do Município de Soledade.  6-  Projeto de Lei n° 

100/2019, em regime de urgência, Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar equipamento para melhoria do Parque de 

iluminação do Município de Soledade com o pagamento 

parcelado; e autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 

abertura adicional especial no Plano Plurianual (PPA), na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), e na Lei orçamentária Anual 

(LOA), e dá outras providências.    GRANDE EXPEDIENTE:  V.  

EDSON IVO STECKER – PSDB:     Falou sobre a nova dívida 

acumulada do município para com o Fundo de Previdência dos 

Servidores, que já atinge a importância de dois milhões e 

quatrocentos e sessenta mil reais pelos repasses da parte 

patronal, que não vêm sendo efetuados desde o mês de maio, 

lembrou que vários parcelamentos foram aprovados até o 

presente momento e disse que será contrário a um novo 

parcelamento, pois não há nenhum indício de investimento ou 

aplicação dos recursos que deixaram de ser repassados ao 

fundo, e, não havendo aprovação para a renegociação, tais 

débitos terão de ser devidamente quitados, atendendo ao 

direito dos servidores, saiam de onde saírem os recursos, lembrou 

que os maquinários do município encontram-se sucateados, sem 

condições de oferecer serviços de qualidade junto às estradas 

do interior, enquanto o período da safra mais uma vez se 

aproxima, citou exemplos de obras de canalização de água que 

restaram inacabadas no interior e tornou a questionar onde 

estão indo os recursos dos repasses inadimplidos ao fundo dos 

servidores. Falou também sobre o pronunciamento do Sr. Prefeito 

na solenidade realizada nesta casa legislativa na semana 

passada, quando portou-se de forma desrespeitosa com os edis 

e as pessoas convidadas, lamentou que o gestor torne-se 

agressivo e deselegante ao receber críticas e disse que da 

próxima vez tal comportamento não será tolerado, pois todos são 

merecedores de respeito.    V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      

Parabenizou a empresa Rampanelli pelo belo projeto Ler é 

Aprimorar saberes, mantido junto à sede da mesma, disse que 

tais medidas são muito importantes para a nossa sociedade.  



5 

 

Falou sobre visita realizada ao município de Farroupilha onde 

esteve juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, Sr. 

Diego Vidaletti, conhecendo e buscando maiores detalhes 

acerca do projeto Farmácia  Solidária, cuja legislação pertinente 

será sancionada nos próximos dias pelo governo do estado, disse 

do quanto a população de Farroupilha vem sendo beneficiada 

com a farmácia solidária e como virá beneficiar nossa 

comunidade com o reaproveitameto de medicamentos 

sobrados em muitos tratamentos de saúde.   V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:    Parabenizou à empresa Rampanelli pelo 

pioneirismo do seu projeto Ler é Aprimorar Saberes e também 

pela sua contribuição para com o desenvolvimento desta 

municipalidade através da geração de empregos, renda e 

investimentos aqui.  Solicitou ao Poder Executivo a 

implementação de parquinho infantil e aparelhos de academia 

ao ar livre naa praça Walter Daiprá, na comunidade Primavera, 

Bairro Botucaraí, e iluminação pública para a Rua José Bonifácio, 

no Bairro Expedicionário. Falou sobre as matérias constantes da 

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

especialmente o Projeto de Lei Nº 100/2019, que trata da 

implementação do sistema LED de iluminação neste município, 

medida que acredita trazer além de maior segurança para a 

população, outros benefícios como a economia de energia 

elétrica, além de reduzir o trabalho com manutenção.  Relatou a 

visita realizada à Delegada Regional de Polícia Civil, Dra. Fabiane 

Bottencourt, manifestando satisfação com a possibilidade de 

implantação o cartório especializado na investigação de crimes 

de maus tratos aos animais, medida que considera primordial 

para o combate a tais crimes, disse saber que inúmeras outras 

dificuldades serão enfrentadas, contudo, este seria o primeiro 

passo. Convidou à comunidade em geral para participar da 

audiência a ser realizada no dia 08/10, com a concessionária 

CCR Sulvias, com a finalidade de deliberar assuntos atinentes à 

duplicação da rodovia BR 386. Disse também, ter conversado 

com representante do DAER acerca da possibilidade de 

implantação do sistema LED de iluminação pública às margens 

da rodovia BR 386 no trecho que atravessa o perímetro urbano 

deste município, possibilidade esta que foi bem aceita pela pelo 
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representante do órgão, e convidou a todos os demais edis para 

juntos elaborarem um ofício solicitando a providência, pois 

considera que isto será de muita valia principalmente para a 

comunidade do Bairro Botucaraí.     V. IDA DOLORES WALENDORFF 

– PROGRESSISTAS:    AUSENTE.    V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – 

PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS 

SANTOS – PSB:    Falou sobre as matérias constantes da Pauta de 

Ordem do Dia, manifestando-se favorável às mesmas, 

especialmente o Projeto de Lei Nº 091/2019, que Institui o Plano 

Diretor Inovador e Sustentável do Município de Soledade, 

dizendo considerar esta uma medida muito positiva para a 

municipalidade, lembrou que vários estudos foram realizados 

acerca deste assunto juntamente com a comunidade. 

Agradeceu à equipe da Secretaria Municipal de Obras pelo 

excelente trabalho realizado na reforma da ponte do Rio 

Porongos, na divisa entre os municípios de Soledade e Ibirapuitã, 

medida esta reivindicada há muito tempo pela comunidade do 

Mato Alto. Falou também sobre as etapas finais do Campeonato 

Municipal de Futsal do Interior, parabenizando às equipes 

vencedoras e ao Departamento Municipal de Esportes pela 

organização. Parabenizou também à Coagrisol pelo belíssimo 

jantar festivo em comemoração aos cinqüenta anos da 

cooperativa, realizado na semana passada.    V. JORGENEI 

SERGIO DE SOUZA – MDB:   Parabenizou à secretaria Municipal de 

Assistência Social e Habitação e à administração municipal pela 

entrega de cinqüenta e sete escrituras a famílias carentes da 

comunidade. Lembrou que a ponte do Rio Porongos, na 

comunidade do Mato Alto foi construída por indicação do seu 

pai, o Sr. Eugênio de Souza, há cinqüenta anos, e parabenizou à 

Secretaria Municipal de Obras pelo excelente trabalho realizado 

na recuperação daquela benfeitoria. Falou sobre o pleito para 

eleição dos novos conselheiros tutelares, que acontecerá no 

próximo final de semana e convidou a toda a comunidade para 

que compareça às votações, pois o Conselho Tutelar é um órgão 

de extrema importância, especialmente para aquelas famílias 

que têm filhos adolescentes.  Solicitou ao V. Gustavo que auxilie 

na solução de um problema enfrentado por morador da 

comunidade do Rincão dos Coelhos, onde os cachorros estão 
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matando a sua criação de galinhas, disse que muito vem-se 

lutando pela apuração de responsabilidades em casos de maus 

tratos a animais e questionou a quem caberão as conseqüências 

num caso de ataque como este, e disse ainda que considera 

muito importante discutir situações como esta, pois antes dos 

cachorros é preciso defender a comunidade. Manifestou-se 

favoravelmente ao Projeto de Lei Nº 100/2019, que trata da 

implantação do sistema LED nas redes de iluminação pública do 

município, pois considera fundamental que o povo receba boas 

condições de iluminação para que possa transitar em segurança 

de dia ou à noite.    V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Com 

relação à questão dos animais que ficam soltos oferecendo 

riscos e prejuízos à comunidade, disse que é necessário batalhar 

por uma lei que responsabilize as pessoas pelo abandono e falta 

de cuidado aos mesmos, assim como os caso de acidentes,  que 

podem acarretar sérios problemas aos motoristas, e é necessário 

defender o povo em primeiro lugar. Falou sobre a Clínica 

Nefrológica da Dra. Fabiane Fogaça, que recebe grande 

número de pacientes de toda a região, entretanto, apenas o 

município de Soledade realiza os repasses de recursos à 

instituição.  Solicitou a colaboração dos demais edis na 

aprovação do Projeto de Lei Nº 100/2019 e mostrou ofício 

recebido da delegada regional de polícia, Del. Fabiane 

Bitencourt, em apoio ao Sistema LED de iluminação pública, que 

virá melhorar muito a segurança da comunidade, e explicou que 

o material retirado das vias urbanas que apresentar boas 

condições de uso será reaproveitado nas redes do interior. 

Par4abenizou à Secretaria Municipal de Obras pelo excelente 

trabalho que vem prestando à população, disse que 

reclamações sempre virão, contudo, não é possível agradar a 

todos. Tornou a falar sobre o cinqüentenário da Coagrisol, 

cooperativa esta de fundamental representação para a 

economia municipal.  Falou sobre as demais matérias constantes 

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

mesmas e expressando satisfação com as modificações 

realizadas no projeto do Plano Diretor, tornando-o mais flexível 

para a população. Parabenizou também a todas as equipes que 

participaram do Campeonato Municipal de Futsal do Interior.   V. 
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JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Parabenizou à empresa 

Rampanelli pelo belíssimo projeto Ler é Aprimorar Saberes, e 

também pela sua relevante atuação junto à municipalidade, 

com geração de empregos e excelente atendimento à 

comunidade, assim como a empresa Batezini Construção e 

Acabamentos, salientou que as duas são empreendimentos 

familiares e estes merecem todo o reconhecimento do poder 

público. Com relação à ponte do Rio Porongos, disse que agora 

não faltam padrinhos para a obra, lembrou que a comunidade 

vem reivindicando a referida reforma da mesma há muito tempo, 

que há um ano e onze meses esta estava intransitável e tal a 

demora na tomada de providências por parte da administração 

municipal é vergonhosa, e disse ainda que é louvável o trabalho 

prestado pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras, apesar 

das condições dos maquinários e da escassez de recursos, 

contudo, a demora de quase dois anos para a reforma da 

referida ponte é inadmissível.  Com relação aos animais de rua, 

disse que o problema é realmente preocupante, porém, não 

adianta ver um animal solto e oferecendo riscos a si mesmo e à 

comunidade e simplesmente procurar alguém para cobrar 

providências, é necessário que cada um faça a sua parte, assim 

como acontece com os entulhos, cujos calendários de coleta 

não são respeitados, pois é fácil verificar o problema e cobrar 

solução de entidades e pessoas voluntárias, que muito fazem 

diante do pouco que têm. Parabenizou às equipes vencedoras 

do Campeonato Municipal de Futsal do Interior. Falou sobre o 

Projeto de Lei Nº 100/2019, constante da Pauta de Ordem do Dia 

desta sessão ordinária, manifestando-se contrário ao mesmo, que 

como tantas outras matérias, chegou a esta casa legislativa para 

ser apreciado em regime de urgência e sem tempo hábil para os 

devidos estudos, além do que, não concorda com a forma de 

implantação do novo sistema, pois o mesmo custará aos cofres 

municipais sessenta (060) parcelas no valor aproximado de 

sessenta e três mil reais (R$63.000,00), e, após o prazo de sessenta 

meses as despesas de manutenção das redes de iluminação, 

que é bastante dispendiosa, passarão a ser custeadas pela 

Prefeitura municipal, ou seja, a administração atual atrairá mais e 

mais despesas a serem suportadas pelos futuros gestores.  Tornou 
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a falar sobre os débitos inadimplidos do município para com o 

Fundo dos Servidores, cuja soma já aproxima-se de dois milhões e 

quinhentos mil reais (R$ 2.500.00,00).     V. LUIZ CARLOS VIZZOTO – 

PSDB:    Parabenizou à empresa Rampanelli pelo sucesso 

alcançado com o empreendimento, lembrou o início da mesma 

e disse que o trabalho realizado ali é louvável, e agradeceu a 

enorme colaboração desta para com a municipalidade através 

da geração de empregos e excelentes serviços prestados à 

comunidade.  Com relação ao Projeto de Lei Nº 100/2019, disse 

que, assim como numa casa é  muito bom promover a melhoria 

e funcionalidade, na cidade também o progresso e a 

modernidade serão sempre bem vindos, porém, para que isso 

aconteça é necessário que haja disponibilidade de recursos, o 

que não é o caso de Soledade, que atravessa uma severa crise 

econômica, chegando ao ponto de estar devendo quase dois 

milhões e meio de reais de obrigações patronais aos servidores 

apenas referentes a este exercício de 2019, além de 

financiamentos de asfalto e outras dívidas contraídas somando 

milhões e milhões, logo, a quitação das mesmas deveria ser a 

prioridade e não a contração de novas obrigações, disse que é 

difícil posicionar-se contra a idéia de melhorias para a 

população, mas também é difícil ser favorável à contração de 

mais e mais dívidas para a municipalidade na incerteza da 

possibilidade futura de quitação, e, sobre a afirmação do Sr. 

Prefeito de que nunca atrasou salários do funcionalismo, disse 

que o vencimentos foram de fato pagos em dia, mas a 

inadimplência para com o fundo de previdência representa 

atraso sim com os direitos dos servidores, pois é dali que saem os 

pagamentos aos aposentados. Falou sobre casos de pessoas que 

pagaram por serviços de máquinas e não receberam o 

benefício, o que é um absurdo, e questionou se é desta forma 

que a administração pretende valorizar os pequenos produtores, 

dar-lhes dignidade e incentivá-los a ficar no campo. Tornou a 

falar sobre a morosidade na marcação de consultas e 

reconsultas junto ao Sistema Único de Saúde, que é desumana 

para com as pessoas que já enfrentam-se fragilizadas por causa 

da doença.   V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    

Parabenizou à empresa Rampanelli pelo belíssimo projeto Ler é 
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Aprimorar Saberes, e também pela sua relevante atuação junto 

à municipalidade, com geração de empregos e excelente 

atendimento à comunidade. Parabenizou também à 

administração municipal pela iniciativa em matéria tão 

importante como o Projeto de Lei Nº 100/2019, disse que vários 

outros municípios da região estão adotando também o sistema 

LED de iluminação pública, tal é a importância da medida para 

a economia de recursos, bem estar da população e 

embelezamento das vias públicas, e disse acreditar que as 

condições para quitação da dívida contraída virão da 

economia gerada pelo sistema LED. Solicitou ao executivo 

Municipal que providencie melhorias para o calçamento e 

colocação de redutores de velocidade em vias do Bairro 

Ipiranga. Agradeceu à comunidade do Bairro Ipiranga por estar 

colaborando com a recuperação e conservação dos espaços 

anteriormente utilizados como depósitos de entulhos.      V. PEDRO 

ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Manifestou satisfação com a 

notícia de que a comunidade do Bairro Ipiranga está 

colaborando com a recuperação dos espaços anteriormente 

utilizados como depósitos de entulho. Falou sobre o Projeto de Lei 

Nº 100/2019, manifestando-se favorável ao mesmo e solicitando o 

apoio dos demais edis, por tratar-se de uma medida importante 

para a municipalidade, que virá embelezar e trazer mais 

segurança, disse que a dívida ficará sim para o próximo gestor, 

mas é dívida sem reajuste, e o empreendimento trará qualidade 

de vida para a população. Parabenizou à empresa Rampanelli 

pelo belíssimo projeto Ler é Aprimorar Saberes, e também pela 

sua relevante atuação junto à municipalidade, com geração de 

empregos e excelente atendimento à comunidade, o que deve-

se muito ao trabalho árduo e comprometido dos 

empreendedores e colaboradores. Com relação aos entulhos, 

disse que é necessário cada vez mais primar pelo aspecto limpo 

da cidade, e a colaboração das pessoas para isso é 

fundamental, e falou sobre as dificuldades que o município vem 

enfrentando junto à FEPAM na liberação de uma nova área para 

o descarte dos resíduos. Parabenizou às equipes vencedoras do 

Campeonato Municipal de Futebol do Interior.    V.  SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   
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ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA:   

COLOCADAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES PROPOSIÇÕES FORAM: 

1-   Moção n° 59/2019-  APROVADO POR UNANIMIDADE.  2-  

Moção n° 61/2019-  APROVADO POR UNANIMIDADE.  3-  Moção 

n° 62/2019-  APROVADO POR UNANIMIDADE.  4-  Requerimento: 

João Cesar Rubim Fernandes-  APROVADO POR UNANIMIDADE.  

5-  Projeto de lei Complementar de nº 91/2019-  APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  6-  Projeto de Lei n° 100/2019 -  APROVADO POR 

MAIORIA – Com voto contrário do vereador Junior Berte.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.   

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:  V. EDSON IVO STECKER – PSDB:    

Parabenizou à Sra. Marilda Borges Corbellini pela sua delicadeza 

e respeito no trato com os edis  e demais pessoas que a 

procuram, disse que o atendimento aos anseios de cada um 

certamente dependerá das possibilidades da administração, 

entretanto, delicadeza e boa disposição são fundamentais, o 

que não acontece com o gestor, Sr. Paulo Ricardo Cattâneo, 

disse esperar que esta seja a última vez que precisa defender-se 

da sua falta de educação e respeito, grosseria, deselegância e 

falta de postura em pronunciamentos nesta tribuna, 

especialmente em dias de solenidade, pois o palavreado usado 

pelo mesmo aqui deveria ser usado numa estrebaria ou no meio 

do campo, e não com pessoas dignas de respeito, portanto, a 

postura cordial e respeitosa sempre mantida pe3la Vice-Prefeita 

é louvável e deveria servir de exemplo.    V.  JUNIOR BERTE – 

PROGRESSISTAS:  Parabenizou ao elenco adulto do Grupo de Arte 

Nativa Vaqueanos da Cultura pela classificação na etapa inter 

regional do ENERT 2019.  Com relação ao Projeto de Lei Nº 

100/2019, aprovado hoje por maioria e o qual recebeu seu voto 

contrário, lembrou de um projeto semelhante adotado há vários 

anos com a empresa Janani, de Jaboatão dos Guararapes, 

projeto aquele que não foi executado pela empresa contratada 

e cujo desenlace judicial concluiu-se já nesta administração com 

o acordo para devolução de quase nove milhões de reais, 

recursos estes que até o presente momento não sabe-se onde 

foram aplicados, pois as dificuldades financeiras só fazem 

aumentar. Lembrou gestores de municípios vizinhos, que 

seguidamente estão investindo em maquinários e equipamentos, 
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enquanto aqui não há um a aquisição sequer, e sugeriu que o 

material a ser retirado das redes de iluminação atuais seja 

guardado, pois o valor de uma lâmpada para ser utilizada no 

sistema LED é exorbitante e dificilmente teremos condições de 

custear.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:   Agradeceu a todos 

que posicionaram-se favoráveis ao Projeto de Lei Nº 100/2019, 

disse que o bem estar da população deve ser priorizado e uma 

iluminação pública de alta qualidade certamente proporcionará 

felicidade às pessoas. Que não se pode estar pensando na 

política, pois no ano que vem haverá eleições, e todos os ex 

prefeitos deixaram dívidas mas também fizeram pela 

municipalidade, e é necessário parar com a demagogia e torcer 

que tudo dê certo.     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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