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Ata nº 46/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia quatorze 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. ATA  Nº 

045/2019, 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-   Sugestão de Projeto de Lei, 

autoria do V. Eduardo Tatim, sugere a implantação do Projeto 

Papa-Móveis, O Papa Móvel tem como foco recolher móveis e 

utensílios domésticos usados, os objetos recolhidos e em 

condições de uso são doados a comunidade carente mediante 

encaminhamento feito pelo Centro de Referencia de Assistência 

Social (CRAS). Quando os matérias são irrecuperáveis, os 

produtos são enviados às associação de catadores para serem 

reaproveitados, gerando renda para os catadores.   2-  Moção n° 

67/2019,autoria do V. Gustavo Baldissera, Moção de Parabéns 

para ser enviada a SOCIPA – Sociedade Civil de Proteção 

Animal, em reconhecimento aos seus 05 anos de atividades junto 

ao Município de Soledade.    INDICAÇÕES E PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA:  1-   Indicação n° 15/2019, autoria do V. Edson Ivo 

Stecker, Solicita ao Poder Executivo Municipal para queinterceda 

junto ao Secretário da Saúde, Sr. Diego Vidaletti da Silva, para 

que implemente naquela Secretaria a dispensa de “ FICHA”, 

para reconsultas.  2-  Pedido de providência n° 192/2019, autoria 

do V. Gustavo Baldissera, Solicita ao Poder Executivo Municipal, 

através da secretaria competente, providencie com urgência,a 
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construção de uma fossa na propriedade do Sr. Alício Santos 

Knopf, bem como a colocação de um braço de luz no acesso à 

mesma propriedade, na comunidade de Posse Generoso.  3-  

Pedido de providência n° 193/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera, Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da 

secretaria competente, providencie com urgência, a instalação 

de uma lixeira na esquina formada pelas ruas Ney Vilasboas e 

Ceno Moraes, na comunidade Primavera, Bairro Botucaraí.  4-  

Pedido de providência n° 194/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera, Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da 

secretaria competente, providencie com urgência,a 

recuperação de uma boca-de-lobo na Rua Sobradinho, nas 

proximidades do n° 025, a fim de evitar a formação de 

alagamentos pela baixa capacidade de vazão pluvial.  5-  

Pedido de providência n° 195/2019, autoria do V. Gustavo 

Baldissera, Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da 

secretaria competente, providencie com urgência, a colocação 

de um braço de luz na rede de iluminação pública na Rua Ney 

Vilasboas, nas proximidades do n° 599, comunidade Primavera, 

Bairro Botucaraí.   6-  Pedido de providência n° 196/2019, autoria 

do V. Gustavo Baldissera, Solicita ao Poder Executivo Municipal, 

através da secretaria competente, providencie com urgência, a 

instalação de tubos de esgoto e colocação de braços de Luz na 

rede de iluminação Pública da Rua Fão, comunidade São bom 

Jesus, Bairro Botucaraí.   7-  Pedido de providência n° 197/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera, Solicita ao Poder Executivo 

Municipal, através da secretaria competente, providencie com 

urgência,serviços de limpeza da Praça Walter Daiprá, na 

comunidade Primavera, Bairro Botucaraí, a fim de melhorar a 

segurança do local.     CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO 

EXECUTIVO:  1-   Oficio n° 09/2019, Markus André Dias, Agente de 

Fiscalização Municipal, venho através deste, comunicar a vossa 

Senhoria e aos seus colegas vereadores, referente à invasão, no 

lote: 08 “A” da Quadra 232 “A” (com 488,34 m²) matricula de n° 

32.755, de propriedade do Município de Soledade, Localizado na 

Rua Reinaldo Heckmann, Bairro Botucaraí.   CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDO DE DIVERSOS:   1-  .  CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:   

NADA CONSTA.  PAUTA DA ORDEM DO DIA:    1-    Moção n° 
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63/2019,autoria do V. Eduardo Tatim, Moção de Parabéns para 

ser enviada ao SicrediBotucaraí, pela passagem do seu 38° 

aniversário de fundação, comemorado no dia 03 de outubro.  2-  

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.  3-  Projeto de lei n° 63/2019, autoriza o Poder 

Executivo Municipal a regularizar o imóvel ocupado por Iraci 

Terezinha de Lima Estega, cadastrada no CPF n° 508.221.440-34, 

com área total de 1.194,24m².   4-  Projeto de lei n° 90/2019, 

Reestrutura o Conselho Municipal de Educação de Soledade e 

dá outras Providências.  5-  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.  TRIBUNA POPULAR:  NÃO UTILIZADA.    

GRANDE EXPEDIENTE:   V. ANTÔNIO PAULO MORAIS – PSDB:    

Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, 

manifestando-se favorável às mesmas. Disse sentir-se grato em 

poder dar a sua contribuição à municipalidade através do 

exercício da vereança. Falou também sobre o seu pedido 

encaminhado ao Dep. Marlon Santos, de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) para a Secretaria Municipal de Educação, 

manifestando satisfação com a notícia da liberação de tal 

emenda.   V.  EDSON IVO STECKER – PSDB:     Disse que toda a 

legislação criada tem a função de trazer melhorias à vida da 

população. Falou sobre o sistema de marcações de consultas 

e reconsultas junto à Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando que seja adotada uma forma de facilitar o retorno 

do paciente sem a necessidade de nova retirada de ficha e 

marcação de consulta para mostra de exames, pois 

atualmente tal processo é demorado, e muitas vezes o retorno 

de um paciente tira a possibilidade daquelas pessoas que 

estão pela primeira vez a procura de atendimento médico. 

Tornou a falar sobre a situação das estradas do interior, 

salientando que o Secretário Municipal de Obras está 

realizando o melhor que pode, dadas as circunstâncias e 

maquinários de que dispõe.    V. EDUARDO  TATIM - 



4 

 

PROGRESSISTAS:      Falou sobre o início do processo de 

castração de animais, através do projeto Castra Móvel, no 

município de Espumoso, obtido por meio de emenda 

parlamentar do Dep. Giovani Cherini, lembrou que  

Soledade também já foi contemplada com recursos 

parlamentares para a castração, contudo, ate o presente 

momento não há previsão de início das atividades do Castra 

Fácil, disse que a situação dos animais de rua está cada vez 

mais preocupante, lembrou também a sua idéia no início 

desta legislatura, de implantação de um canil municipal, 

porém foi voto vencido quase que pela totalidade das pessoas 

ligadas à causa, e lamentou  que agora as nossas vias públicas 

constituam verdadeiros canis, e convidou a todos a repensar o 

problema, considerando o risco que tais animais representam 

à comunidade e a si mesmos por estarem soltos.  Sugeriu ao 

Poder executivo a implementação de um projeto Papa 

Móveis,  com a finalidade de recolher doações e criar um 

banco de móveis usados para serem doados à comunidade 

em casos de catástrofes como o temporal que atingiu várias 

residências na semana passada, ocasionando perdas às  

famílias, e disse que tal medida evitaria em muitos casos o 

descarte de móveis nas vias públicas como entulho.   V. 

GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    Parabenizou ao município de 

Espumoso pelo início das atividades do projeto Castra Móvel, 

disse esperar que outras unidades sejam liberadas, 

contemplando mais municípios, e também, que solicitará a 

proposição de uma emenda parlamentar de custeio para o 

castra fácil, que encontra-se em fase de montagem em nossa 

cidade, e lembrou que a licitação para contratação de 

serviços médico-veterinários restou deserta, o que atrasou 

ainda mais o início das atividades do mesmo.  Parabenizou a 

todas as pessoas e entidades que promoveram eventos 

comemorativos ao Dia das Crianças. Falou sobre visitas 

realizadas a comunidade do interior, parabenizando às igrejas 

do Evangelho Quadrangular e Nova Canaã, pelos belíssimos 

serviços prestados junto à comunidade soledadense. 

Parabenizou à cooperativa Sicredi, que está expandindo seus 
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negócios até o estado de Minas Gerais.     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:    NÃO FEZ 

USO DA PALAVRA.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   

Falou sobre a situação do Hospital de Caridade Frei Clemente, 

que vem melhorando mais e mais graças ao trabalho conjunto 

com o poder público e a comunidade,  disse que este 

trabalho sempre rende bons frutos, como foi o caso da 

liberação de significativa soma em recursos oriundos de 

emendas parlamentares solicitadas pelos edis componentes 

desta Casa Legislativa, e manifestou satisfação com a notícia 

da abertura em breve do centro de traumatologia junto 

àquela instituição de saúde, possibilitando o atendimento a 

toda a região e evitando a necessidade de deslocamento a 

municípios vizinhos, como Passo Fundo, em casos de acidentes 

e/ ou cirurgias de fraturas.    V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    

Parabenizou a todos os professores pelo Dia do Professor, que 

será comemorado no próximo dia 15, disse que os servidores 

da rede municipal de ensino são todos bem valorizados, o que 

é muito bom e merecido.  Manifestou satisfação com a 

liberação de significativa monte em recursos para o Hospital 

Frei Clemente, de cuja solenidade de assinatura dos contratos 

para o repasse participou na semana passada em Porto 

Alegre, apresentou a relação dos parlamentares que autores 

de tais emendas e anunciou que solicitará novas emendas 

destinando recursos à Clínica nefrológica. Anunciou também 

que em breve será realizada uma audiência pública sobre a 

segurança e implantação de uma delegacia da mulher para 

a região do Alto da Serra do Botucaraí.    V. JUNIOR KOCH 

BERTE – PROGRESSISTAS:     NÃO FEZ USO DA PALAVRA.     V. 

MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    Parabenizou a todos os 

professores pelo Dia do Professor que será na próxima terça-

feira, dia 15.  Solicitou à Secretaria Municipal de Agricultura a 

conclusão de poços negros e colocação de um ramal de rede 

de água, na comunidade do Passo dos Loureiros, e ao 

Departamento Municipal de Serviços Urbanos, revisão na rede 
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de iluminação pública do Bairro Ipiranga. Agradeceu a todas 

as pessoas que ajudaram a proporcionar a festinha alusiva ao 

Dia das Crianças na comunidade São Jorge, em São Tomé. 

Parabenizou também à Srta. Lucimara França, atleta do 

interior, pela conquista de mais uma medalha em competição 

de corrida rústica no município de Dois Irmãos, muito bem 

representando o município de Soledade.     V. PEDRO ROMÁRIO 

MARAFON – MDB:    Falou sobre os campeonatos de futebol 

amador, lembrando que há muitos anos havia centenas de 

equipes disputando nas competições, e hoje pouquíssimas 

equipes ainda participam dos campeonatos, e lamentou os 

novos dispositivos e regulamentos dos campeonatos que 

passarão a limitar ainda mais a participação dos times 

menores, o que não considera justo.  Parabenizou a todas as 

pessoas que realizaram festinhas e eventos festivos em alusão 

ao Dia das Crianças. Anunciou que os serviços de coleta de 

entulhos estão sendo realizados no Bairro Missões, e apelou à 

comunidade para que colabore com a limpeza das vias 

urbanas, disse que o trabalho é árdua e depende de recursos 

e condições climáticas favoráveis, logo, se a comunidade não 

colaborar as coisas não funcionarão.    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° 63/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.   2-  Moção n° 

66/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  3-  Projeto de lei n° 

63/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  4-  Projeto de lei n° 

90/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  5-  Projeto de lei n° 

103/2019 - APROVADO POR UNANIMIDADE.   EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.   COMUNICAÇÕES 

DE BANCADAS:   V. EDSON IVO STECKER – PSDB:    Tornou a falar 

sobre as condições do Hospital Frei Clemente, disse que 

sempre defendeu a bandeira da instituição, manifestou 

satisfação com a preocupação cama vez maior das pessoas 

para com a mesma, e convidou a todos para que a visitem a 

fim de verificar os avanços e melhorias. Agradeceu a todos os 

parlamentares que propuseram emendas destinando recursos, 
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não somente ao hospital, mas a todos os segmentos de nosso 

município e sugeriu que a comunidade anote e lembre-se bem 

destes nas próximas eleições.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:  

Falou de seus planos para a viagem a Brasília nesta semana e 

citou breve lista de gabinetes de parlamentares que pretende 

visitar levando pedidos de proposições de emendas e 

demandas para nosso município, manifestando-se 

esperançoso.  V.  JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:  Tornou a 

falar sobre o Hospital Frei Clemente, citando novas 

aparelhagens adquiridas e parabenizando à diretoria pelo 

empenho em prol da instituição. Parabenizou também a todas 

as pessoas que ajudaram a organizar festinhas e  eventos 

alusivos ao Dia das Crianças, especialmente à D. Mocinha, 

moradora do Bairro Missões, que todos os anos proporciona 

alegria às crianças de sua comunidade, enfatizando que o 

trabalho pelo próximo é sempre muito nobre.  V. EDUARDO 

TATIM - PROGRESSISTAS:   Falou sobre os recursos que caberão 

ao município de Soledade em virtude do leilão das áreas de 

pré sal, cuja venda foi aprovada pelo Congresso Nacional Há 

poucos dias, disse que a soma é significativa e sugeriu que seja 

destinada à compra de maquinários para a Secretaria 

Municipal de Obras, e ao atendimento das necessidades das 

comunidades do interior, pois há locais que se encontram no 

mais completo abandono.     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. 
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