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Ata nº 45/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia sete de outubro 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, 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   para Tratamento de Saúde   do   V.  

Luiz Carlos Vizzoto, o Sr. Presidente convidou o Suplente da 

Bancada do PSDB, Sr. Antônio Paulo Morais, 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- Resolução n° 06/2019 - Art. 1° fica concedida 

licença para tratamento de saúde ao Vereador Luiz Carlos 

Vizzoto, Bancada do PSDB, por 15 dias, conforme atestado 

médico em anexo.  Art. 2° Fica convocado o segundo Suplente 

da Bancada do PSDB, Sr. Antônio Paulo Morais, em razão da 

impossibilidade de assumir o 1° Suplente, Sr. Dionei Q. Portella, 

conforme documento em anexo.  PEDIDOS DE INFORMAÇÃO, 

MOÇÕES, ROJETOS DE LEIS, SUGESTÕES DE PROJETOS DE LEIS, 

EMENDAS E REQUERIMENTOS:  1-   Moção n° 63/2019,autoria do 

V. Eduardo Tatim, Moção de Parabéns para ser enviada ao 

SicrediBotucaraí, pela passagem do seu 38° aniversário de 
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fundação, comemorado no dia 03 de outubro.  2-  Moção n° 

64/2019, autoria do V. José Elton de Moraes, Moção de Apoio nos 

termos do art. 114, para ser enviada ao Presidente do Tribunal de 

Justiça do Rs, a Assembleia Legislativa e ao Governador do 

Estado do Rio Grande do Sul.  3-  Moção n° 65/2019, autoria do V. 

José Elton de Moraes, Moção de Apelo à Assembleia Legislativa 

e à Casa Civil do estado do Rio Grande do Sul, contra a PEC 

280/2019, que propõe a revogação do § 5° do Artigo 22° da 

Constituição do Estado do Rio Grande do sul.  4-  Moção n° 

66/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera, Moção de Parabéns 

para ser enviada a Igreja Nova Canaã, pelos 04 anos de 

atuação daquela instituição religiosa no Município de Soledade.   
INDICAÇÕES E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  1-   Pedido de 

providência n° 184/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera, Solicita 

ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, 

providencie com urgência, a construção de um abrigo junto à 

parada de ônibus existente nas proximidades da Praça Walter 

Daiprá, comunidade Primavera, bairro Botucaraí.  2-  Pedido de 

providência n° 185/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera, Solicita 

ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, 

providencie com urgência, a construção de um abrigo junto à 

parada de ônibus existente na Rua Professora Alice Cardoso, nas 

proximidades do n° 778, comunidade São Bom Jesus.  3-  Pedido 

de providência n° 186/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera, 

Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria 

competente, providencie com urgência,  a colocação de uma 

boca de lobo na Rua Jandira Bohrer, próximo ao n° 16, 

comunidade são Bom Jesus, Bairro Botucaraí.   4-  Pedido de 

providência n° 187/2019, autoria do V. Eduardo Tatim, Solicita ao 

Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, 

faça a colocação de iluminação publica na Travessa Nelson 

Catói, bairro Botucaraí.  5-  Pedido de providência n° 188/2019, 

autoria do V. Eduardo Tatim, Solicita ao Poder Executivo 

Municipal, através da secretaria competente, faça a instalação 

de braços de Luz nos Postes de iluminação pública no 

entroncamento da Rua Lajeado com a Rua Rio Branco.  6-  

Pedido de providência n° 189/2019, autoria do V. Edson Ivo 

Stecker , Solicita ao Poder Executivo Municipal, para que seja 
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feito o patrolamento da estrada partindo da BR 386 passando 

pela Igreja do Rincão do Araça, pelas propriedades dos Senhores 

Aladim, Léo Rosa e Paulo da Cruz, todas as estradas do Rincão 

do Araça.  7-  Pedido de providência n° 190/2019, autoria do V. 

Edson Ivo Stecker , Solicita ao Poder Executivo Municipal, para 

que seja feito o recolhimento de entulho na Rua Aldino Loureiro, 

nas proximidades da oficina do  Sr. Albano kafer e da residência 

do Sr. Elpideo Pena.  8-  Pedido de providência n° 191/2019, 

autoria do V. Edson Ivo Stecker , Solicita ao Poder Executivo 

Municipal, para que seja feito o patrolamento da estrada 

partindo da encruzilhada que leva a localidade de Santa 

Terezinha, passando pela estrada do Pontão até a que liga ao 

Silo da Coagrisol em direção ao Ibanez Portela.     

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1-   Projeto de 

lei n° 90/2019, Reestrutura o Conselho Municipal de Educação de 

Soledade e dá outras Providências.  2-  Projeto de lei n° 102/2019, 

em Regime de Urgência, Autoriza abertura de crédito adicional 

especial no valor de R$ 1.900,000, 00 (um milhão e novecentos mil 

reais), no Plano Plurianul (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentária 

(LDO), e na Lei Orçamentária Anual ( LOA).  3-  Projeto de lei n° 

103/2019, Altera a Redação do inciso II do art. 38 da Lei Municipal 

de n° 3.943/2018, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência 

Social do Município de Soledade.   CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDO DE DIVERSOS:   1-  Requerimento do Poder Judiciário 

em nome de Roberta Zanotelli Morais, Oficial Escrevente, Solicita 

a esta Câmara uma moção de apoio em favor das 

reivindicações dos Oficiais escreventes, Servidores do Judiciário 

Estadual, os quais sofrerão grande injustiça com a possível 

aprovação do PL 93, em pauta para votação na próxima terça 

feira dia 08 de outubro, ainda em virtude do solicitado acima 

peço espaço para a manifestação na tribuna Popular, a fim de 

prestar maiores esclarecimentos aos Vereadores e para 

sociedade sobre o Movimento Grevista.  2-  Oficio n° 

158/2019,Gabinete do Deputado federal BohnGass, informo que 

indiquei o Hospital de caridade Frei Clemente de Soledade, para 

ser beneficiado com uma emenda no valor de R$ 150.000.  
CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:   NADA CONSTA.  PAUTA DA 

ORDEM DO DIA:    1-    Moção n° 64/2019, autoria do V. José 



4 

 

Elton de Moraes, Moção de Apoio nos termos do art. 114, para 

ser enviada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Rs, a 

Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado do Rio 

Grande do Sul.  2-  Moção n° 65/2019, autoria do V. José Elton de 

Moraes, Moção de Apelo à Assembleia Legislativa e à Casa Civil 

do estado do Rio Grande do Sul, contra a PEC 280/2019, que 

propõe a revogação do § 5° do Artigo 22° da Constituição do 

Estado do Rio Grande do sul.  3-  Projeto de Lei n° 94/2019, 

Autoriza o Recebimento da área de 160,90m² 9(cento e sessenta 

metros quadrados com noventa decímetros quadrados) do 

imóvel registrado na matricula de n° 17.793 do Oficio do Registro 

de Imóveis da Comarca de Soledade, com área total de 358,10 

m² (trezentos e cinquenta e oito metros quadrados com dez 

decímetros quadrados) pelo poder Executivo Municipal.  4-  

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”.  5-  Projeto de lei n° 102/2019, em Regime de Urgência, 

Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 

1.900,000, 00 (um milhão e novecentos mil reais), no Plano 

Plurianul(PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), e na Lei 

Orçamentária Anual ( LOA).  TRIBUNA POPULAR:  1-   Atendendo o 

Requerimento Do Sr. João Cesar Rubim Fernandes, Presidente da 

IPEF- Instituto dos profissionais de Educação Física de Soledade, 

fez uso da palavra por 05 minutos para falar dos assuntos 

mencionados no requerimento.  2-  Requerimento do Poder 

Judiciário em nome de Roberta Zanotelli Morais, Oficial 

Escrevente, solicitado acima pede espaço para a manifestação 

na tribuna Popular, a fim de prestar maiores esclarecimentos aos 

Vereadores e para sociedade sobre o Movimento Grevista, fez 

uso da palavra por 05 minutos.    GRANDE EXPEDIENTE:  V.  

EDSON IVO STECKER – PSDB:     Manifestou apoio aos servidores 

do Poder Judiciário com relação ao Movimento Grevista, 

dizendo que o governo do estado devia ao menos dialogar 

com a categoria antes de propor quaisquer alterações nos 

cargos, e também não considera justa a votação do PL 

093/2017 às pressas.  Anunciou que foram liberadas pelo 

Ministério da saúde as emendas parlamentares que destinam 

recursos ao Fundo Estadual de Saúde, e que o Hospital Frei 
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Clemente será contemplado com significativa soma, o que é 

muito positivo e fruto do trabalho dos edis que mobilizam-se 

em busca por tais emendas junto aos parlamentares da esfera 

federal, por isso vale a pena continuar pleiteando mais 

recursos, e anunciou também que novos profissionais estão 

sendo contratados e adquiridos novos nova aparelhos a fim de 

melhor atender à população junto à casa de saúde. Solicitou 

ao Executivo Municipal que providencie melhorias para as 

estradas do interior, pois as últimas chuvas causaram danos 

especialmente nas comunidades do Pontão da Boa União, 

Passo dos Loureiros, Margem São Bento, Araçá, São Sebastião, 

Rio brilhante e Boqueirão, e disse que com relação a tais vias é 

necessário realizar uma força tarefa, pois o período da safra 

não demora a chegar.    V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      

Manifestou apoio aos servidores do Poder Judiciário contra a 

aprovação do PL 093/2017, que propõe medidas bastante 

prejudiciais à classe, disse considerar tais medidas absurdas.  

Tornou a falar sobre o projeto Farmácia Solidária, que há 

poucos dias foi transformado em lei neste Estado, projeto este 

que pretende implantar em nossa cidade, pois considera de 

grande valia, sobretudo para o reaproveitamento de 

medicamentos de alto custeio, remanescentes de tratamentos 

e que muitas vezes sequer recebem o devido descarte.  Falou 

sobre a entrega de mais dez carrinhos do projeto Catadores, 

para a coleta seletiva de resíduos, lembrou ter pleiteado a 

emenda parlamentar do Dep. Vilson Covatti Filho, destinando 

recursos que foram fundamentais ao desenvolvimento de tal 

projeto, que atualmente conta com dezenas de Catadores e 

pretende formar em breve uma associação da categoria.  

Manifestou solidariedade às famílias vitimadas pelo último 

temporal, e apelou ao Executivo Municipal para que organize 

e mantenha estoques de materiais para serem oferecidos à 

população em casos como este, pois desastres naturais desta 

natureza são comuns no município.   V. GUSTAVO BALDISSERA – 

MDB:    Manifestou apoio aos servidores do Poder Judiciário 

contra a aprovação do Nº PL 093/2017, que acarretará 

medidas prejudiciais à classe, disse que o movimento grevista 
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está correto pois sem nenhuma ação as coisas acontecerão e 

a população certamente será a maior prejudicada. 

Manifestou solidariedade às famílias atingidas pelo último 

temporal e agradeceu a todas as pessoas que ajudaram de 

uma forma ou de outra com donativos e na prestação de 

socorro.  Falou sobre a Feira do Livro, que está acontecendo 

nesta semana no Largo da Matriz, parabenizando a todos os 

organizadores, participantes e patroneces pelo sucesso do 

evento. Parabenizou também aos conselheiros tutelares eleitos 

no plebiscito do último domingo, manifestando-lhes votos de 

bom trabalho. Falou também sobre o belíssimo projeto 

mantido pelo Lions Clube, que produz fraldas geriátricas para 

entidades da comunidade, parabenizando aos seus 

incentivadores. Agradeceu ao PROMUATI pelo convite para 

participar do corpo de jurados na escolha da corte PROMUATI 

2019/2020, evento alusivo ao Dia Nacional do Idoso, 

comemorado em 01 de outubro. Convidou a toda a 

comunidade para participar da audiência pública atinente à 

duplicação da rodovia BR 386, assunto este de extrema 

relevância para nosso município. Solicitou colocação de 

bocas-de-lobo e construção de abrigos em paradas de ônibus  

no Bairro Botucaraí.     V. IDA DOLORES WALENDORFF – 

PROGRESSISTAS:    Manifestou apoio aos servidores do Poder 

Judiciário contra a aprovação do PL Nº 093/2017, que 

acarretará medidas prejudiciais a tais trabalhadores, disse que 

a forma como o governo está querendo aprovar algumas 

proposições é inconcebível numa democracia, e um 

movimento grevista quando buscado é porque realmente 

todas as outras formas de diálogo já foram tentadas, 

lamentavelmente.  Parabenizou ao Sr. João Cesar Rubin pelo 

seu projeto voltado à área da educação, disse que todos os 

movimentos nesta direção são muito bem vindos.  Falou sobre 

as festividades alusivas à Feira do Livro, especialmente a 

inauguração de bibliotecas e espaços culturais, denotando 

ações em prol da educação, dentro da proposta do 

programa Cidades Educadoras.  Deu boas vindas ao V. 

Antônio Paulo e manifestou-lhe votos de bom trabalho neste 



7 

 

período em que estiver no exercício da vereança.  Manifestou 

solidariedade às famílias atingidas pelo último temporal. 

Parabenizou também ao V. Eduardo Tatim pela sua iniciativa e 

perseverança no projeto Farmácia Solidária, e aos novos 

conselheiros tutelares eleitos no último domingo.    V. ILÂNIO 

CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. 

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Manifestou 

solidariedade aos servidores do Poder Judiciário e prontificou-

se a entrar em contato com alguns deputados da Bancada do 

PSB apelando-lhes pela não aprovação do PL Nº 093/2017.  

Parabenizou ao Sr. João Cesar Rubin pelo seu projeto voltado 

à área da educação e disse que o mesmo poderá sempre 

contar com o apoio deste poder legislativo.  Falou sobre a 

reunião de que participou na manhã desta segunda-feira com 

o Pode Executivo Municipal, onde foram deliberados assuntos 

atinentes aos danos causados pelo último temporal, que 

atingiram principalmente as comunidades São Bom Jesus e 

Primavera, no Bairro Botucaraí.  Falou também sobre o 

encontro regional do Partido Socialista Brasileiro – PSB, 

realizado no último domingo nesta casa legislativa, que contou 

com grande número de políticos e filiados deste município e 

da região, tendo sido um evento muito produtivo. Manifestou 

satisfação com a possibilidade de pagamento de recursos 

oriundos de emendas parlamentares ao Hospital Frei 

Clemente. Parabenizou à Secretaria municipal de Educação 

Cultura e Desporto pela organização da Feira do Livro, e 

também a todas todos os escritores, patronesses e pessoas que 

participaram do evento, garantindo-lhe mais uma vez sucesso 

absoluto. Parabenizou também à comunidade de Santa 

Terezinha pela grande festa realizada no último final de 

semana. Falou sobre as eleições para o Conselho Tutelar, 

ocorridas no último final de semana, sugerindo a proposição 

de uma lei tornando obrigatório o comparecimento dos 

cidadãos às votações desta natureza, a fim de garantir a 

participação de todos em movimentos como este que são de 

interesse de toda a comunidade.    V. JORGENEI SERGIO DE 

SOUZA – MDB:   Parabenizou ao Sr. João Cezar Rubin pelo seu 
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projeto desportivo e disse considerar ações desta natureza 

muito produtivas para a infância e juventude, pois tratam-se 

de caminhos saudáveis a serem percorridos pelos cidadãos do 

futuro, evitando-se assim o desvio destes para caminhos 

duvidosos. Manifestou indignação com os atos de vandalismo 

praticados em uma benfeitoria recém posta a disposição do 

Bairro Farroupilha, disse que atos como aquele denotam a 

importância de uma maior valorização da educação e 

visando o bem comum.  Parabenizou aos novos conselheiros 

tutelares eleitos no último final de semana, e também aos 

demais que colocaram seus nomes a disposição para a 

eleição. Manifestou solidariedade às famílias atingidas com o 

último temporal e sugeriu a formação de parceria da defesa 

civil com a iniciativa privada a fim de garantir agilidade no 

atendimento à comunidade em casos como o ocorrido.    V. 

JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Manifestou apoio aos servidores 

do Poder Judiciário contra a aprovação do PL 093/2017, que 

propõe medidas prejudiciais à categoria, disse considerar 

repulsiva qualquer ação realizada em detrimento dos direitos 

dos trabalhadores e da população.  Anunciou a liberação de 

recursos oriundos de emendas parlamentares de todas as 

bancadas para este município, especialmente para o Hospital 

Frei Clemente, e falou sobre a solenidade de assinatura dos  

contratos com hospitais e APAES para repasse de tais recursos, 

de que participou na manhã desta segunda-feira em Porto 

Alegre.  Lembrou a toda a comunidade da importância de 

participar da audiência pública a ser realizada na próxima 

terça-feira, no Centro Cultural Lauro Franco Leitão, onde serão 

tratados assuntos atinentes à duplicação da rodovia BR 386.  

Sugeriu à Secretaria Municipal de Saúde a elaboração de um 

projeto de aquisição de equipamentos para o hospital, para 

serem utilizados pela SAMU. Parabenizou à Banda Municipal 

pelo sucesso de sua participação em evento no município de 

Alpestre. Parabenizou também aos conselheiros tutelares 

eleitos no último final de semana, e também àqueles que 

participaram do pleito.   V. JUNIOR KOCH BERTE – 

PROGRESSISTAS:     Parabenizou ao Sr. João Cezar Rubin pelo 
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belíssimo trabalho desportivo que realiza, especialmente junto 

às crianças das camadas menos favorecidas da comunidade, 

trabalho este que considera merecedor de todo o respeito e 

apoio do poder público.  Manifestou solidariedade aos 

servidores do Poder Judiciário contra a aprovação de medidas 

prejudiciais à categoria, e lamentou a falta de diálogo entre o 

governo e os sindicatos, disse que ações como esta são 

vexatórias à administração estadual, e anunciou que já 

contatou os deputados da Bancada Progressista apelando aos 

mesmos pela não aprovação.  Parabenizou ao V. Eduardo 

pela sua iniciativa no projeto Farmácia Solidária, que 

certamente trará grandes benefícios à comunidade com o 

reaproveitamento de medicamentos.  Tornou a solicitar 

atenção ao seu pedido de informação direcionado ao 

Executivo Municipal com relação ao funcionamento das 

câmeras de vídeo monitoramento, dizendo esperar que os 

equipamentos estejam funcionando, a fim de oferecer a 

devida segurança para a comunidade. Parabenizou aos 

conselheiros tutelares eleitos no último domingo, lamentou o 

baixo comparecimento da comunidade ao pleito e 

questionou quais seriam os resultados de eleições para 

prefeitos e vereadores, caso a votação não neste caso não 

fosse obrigatória, tal é a situação de desprestígio em que se 

encontra a política no país de modo geral.     V. ANTÔNIO 

PAULO MORAIS – PSDB:    Agradeceu a acolhida deste poder 

legislativo, disse sentir-se honrado em poder prestar sua 

contribuição para com a comunidade, e agradeceu a todas 

as pessoas que depositaram-lhe seu voto de confiança, 

possibilitando a sua estada aqui nesta oportunidade, 

Manifestou solidariedade aos servidores do Poder Judiciário 

contra a aprovação do PL 093/2017, lamentando toda e 

qualquer medida que acarrete prejuízo à classe trabalhadora.  

Falou sobre a eleição para o Conselho Tutelar, ocorrida no 

último final de semana, parabenizando aos conselheiros eleitos 

e manifestando-lhes votos de sucesso neste importante 

trabalho em defesa dos direitos e do bem estar das crianças e 

adolescentes de nosso município.  Parabenizou também à 
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Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, à 

Academia Soledadense de Letras e demais Entidades e 

Personalidades que colaboraram para o sucesso alcançado 

pela décima quarta edição da Feira do Livro.   V. MIGUEL 

ADONES DE CAMPOS – MDB:    Manifestou solidariedade aos 

servidores do Poder Judiciário contra a aprovação do PL 

093/2017 e prontificou-se a contatar os deputados da 

Bancada do MDB na Assembleia Legislativa apelando aos 

mesmo pela não aprovação da matéria, que apresenta 

medidas prejudiciais a tais servidores.  Parabenizou à Sra. Sonia 

Campos pelo belíssimo trabalho de revitalização e 

embelezamento de espaços anteriormente utilizados como 

depósitos de lixo e entulhos, e disse que tal ação deve sim ser 

adotada em todos os bairros da cidade.  Falou sobre os 

trabalhos que vêm sendo realizados  pela Secretaria Municipal 

de Obras junto às vias públicas do Bairro Ipiranga, e solicitou 

algumas providências de reparos no calçamento, 

desentupimento de bueiros  e colocação de bocas-de-lobo, 

naquele mesmo bairro. Agradeceu a todos os cidadãos que 

compareceram para votar nas eleições do Conselho Tutelar, 

parabenizou aos conselheiros eleitos e manifestou votos de 

bom trabalho aos mesmos.  Parabenizou também à Igreja 

Nova Canaã pelos quatro anos de atuação neste município.     

V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Manifestou 

solidariedade aos servidores do Poder Judiciário contra a 

aprovação do PL 093/2017,  disse que situações como esta, 

que envolvem medidas tão prejudiciais aos direitos dos 

servidores são realmente lamentáveis, especialmente quando 

tais medidas  aprovadas rapidamente e com pouca 

publicidade, e sugeriu que medidas comecem a ser tomadas 

por aqueles de alto escalão, como os grandes magistrados a 

fim de promover uma economia real e eficaz. Parabenizou à 

Sra. Sonia Campos pelo belíssimo trabalho que realiza de 

revitalização e embelezamento em espaços públicos 

anteriormente utilizados como depósitos de entulhos, e apelou 

à população para que colabore não criando novos pontos de 

depósito, e também respeitando os calendários de 
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recolhimento dos entulhos. Anunciou que o próximo bairro a 

ser contemplado com a coleta de entulhos será o Missões, e, 

posteriormente, o Bairro Fontes. Parabenizou aos novos 

conselheiros tutelares eleitos no último final de semana.    V.  

SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Sugeriu  ao Sr. João 

Cezar Rubin que expanda o seu projeto desportivo aos bairros  

da cidade, a fim de contemplar também às crianças das 

camadas menos favorecidas da comunidade. Com relação 

aos servidores do Poder Judiciário, disse que aquele poder não 

passa por um bom momento, e citou o caso veiculado pela 

mídia nacional envolvendo o Ministro Gilmar Mendes, do 

Supremo Tribunal Federal, que foi chamado de corrupto e 

ladrão, e vendedor de sentenças e precisou ser escoltado pela 

polícia federal contra as hostilidades sofridas, e manifestou 

votos de êxito na reivindicação de tais servidores. Com relação 

às famílias vitimadas pelo temporal, anunciou que o Poder 

Executivo custeará a reforma da casa atingida pelo pinheiro e, 

com relação às demais, serão doadas telhas para 

recuperação dos telhados.  Parabenizou aos conselheiros 

tutelares eleitos no último final de semana e manifestou-lhes 

votos de bom trabalho, dizendo ser aquele um ofício muito 

importante especialmente para aquelas crianças em situação 

de vulnerabilidade.    ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   

ORDEM DO DIA:   COLOCADAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES 

PROPOSIÇÕES FORAM: 1- Moção n° 64/2019  - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   2-  Moção n° 65/2019- APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  3-  Projeto de Lei n° 94/2019- APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  4-  Projeto de Lei de n° 101/2019- APROVADO 

POR UNANIMIDADE.  5-  Projeto de lei n° 102/2019- APROVADO 

POR UNANIMIDADE.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS: NINGUÉM FEZ 

USO DA PALAVRA.   COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:   V. 

EDSON IVO STECKER – PSDB:    Falou sobre o trabalho dos edis, 

destacando a importância da fiscalização que deve ser 

exercida pelos mesmos, sobretudo acerca da eficácia da 

legislação vigente, disse que nesta legislatura provavelmente 

não proporá nenhuma normatização pois acredita que já há 

muitas leis não cumpridas na atualidade. Falou sobre as 
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matérias aprovadas nesta sessão ordinária, sobretudo o Projeto 

de Lei Nº 102/2019, que trata da abertura de crédito especial 

para aquisição de maquinários, disse entender que esta seja 

uma boa medida a fim de melhor atender ao meio rural. 

Parabenizou aos novos conselheiros tutelares eleitos no último 

final de semana, e lamentou a baixa participação da 

comunidade no pleito.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:  

Apresentou dados acerca da crise financeira vivenciada 

atualmente no Rio Grande do Sul, sobretudo o déficit 

monetário, que já vem acontecendo há mais de quarenta 

anos, e explicou novos trâmites e obrigações criadas 

ultimamente para os municípios sem nenhuma contrapartida, 
o que dificulta ainda mais a situação das dos mesmos.     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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