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Ata nº 47/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e um 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 e Antônio Paulo Morais, 

Bancada do PDT – Ilanio Casagrande Guerra. Havendo 

número legal o senhor presidente abriu os trabalhos em nome 

de Deus. ATA  Nº 046/2019, 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 Lei Substitutivo n° 

19/2019, ao projeto de Lei n° 18/2019, Autoria do V. Gustavo 

Baldissera, Dispõe sobre penalidades administrativas em casos de 

maus tratos aos animais e dá outras providências.  2- 

Requerimento n° 23/2019,Autoria do V. Edson Ivo Stecker, Requer 

que seja convocado a comparecer nesta casa a Equipe da 

Defesa Civil para falar sobre a distribuição de lonas e telhas aos 

atingidos pelos últimos temporais.  3- Moção n° 68/2019, autoria 

do V. José Elton de Moraes,O Poder Legislativo de Soledade vem 

prestar reconhecimento aos Exmos. Senhores Deputados, pelo 

empenho na proposição das Emendas Parlamentares que 

destinaram recursos em prol do Hospital de Caridade Frei 

Clemente. ( Dep. Lucas Redecker, Heitor Schuch, Elvino José 

BohnGass, Giovane Cherini, Carlos Gomes, Marlon santos, Nereu 

Crispim).  4- Moção n° 69/2019, Autoria do Poder Legislativo 

Municipal, através de seus integrantes parabeniza a Rádio cristal 

pelos seus 68 anos de Fundação.  5- Moção n° 70/2019, autoria 

do V. Edson Ivo Stecker, Moçaõ de parabéns para ser enviada a 

Direção e Coordenadoria da comunidade da capela nossa 

Senhora Aparecida, do bairro Fontes, nesta cidade, em 
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reconhecimento à belíssima festa em homenagem à padroeira, 

realizada no dia 12 de outubro.    INDICAÇÕES E PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA:  1-   Indicação n° 16/2019,autoria do V. Eduardo 

Tatim,Solicita ao Executivo Municipal que determine ao Setor 

Competente a destinação dos recursos oriundos do leilão das 

áreas de Pré Sal, que trata a Emenda Constitucional N° 102, 

promulgada pelo congresso Nacional, à aquisição de maquinas 

para a Secretarias Municipal de Obras e Serviços Urbanos e de 

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Dos recursos Supra 

citados a soma a ser destinada ao Município de Soledade será 

de aproximadamente R$ 2.222.000,00 ( Dois Milhões e duzentos e 

vinte dois mil reais).   2-  Pedido de providência n° 199/2019, 

autoria do V. Gustavo Baldissera, Solicita ao Poder Executivo 

Municipal, através da secretaria competente, providencie com 

urgência,a realização de reparos na estrada Geral que liga as 

comunidade de Santa Bárbara e São Sebastião.  2- Pedido de 

providência n° 200/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera, Solicita 

ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, 

providencie com urgência,a realização de reparos na na rede 

de distribuição de água da comunidade de Santa Bárbara, nas 

proximidades da propriedade do Sr. Deloir Rodrigues.  3- Pedido 

de providência n° 201/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera, 

Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria 

competente, providencie com urgência,a construção de uma 

boca-de-lobo, na rede de esgoto da Rua Rui tatim, nas 

proximidades do N° 04, comunidade Primavera, Bairro Botucaraí.  

4-  Pedido de providência n° 202/2019, autoria do V. Miguel 

Adones de Campos, Solicita ao Poder Executivo Municipal, 

através da secretaria competente, providencie com urgência, a 

realização de reparos no asfalto da Av. Espumoso, nos 

entroncamento com as Ruas Lajeado e Vó Sissi, bairro Ipiranga.     

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  NADA 

CONSTA.   CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDO DE DIVERSOS:   1-  
Resposta ao oficio 146/2019,da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul.  2-  Resposta ao Oficio 147/2019, da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul.  3-  Convite para posse da 

Delegada de Polícia Regional Fabiane de Vargas Bittencourt, no 

dia 22/10/2019.  4-  Convite, O Comandante do 38° Batalhão de 



3 

 

Polícia Militar do estado do Rio Grande do Sul, tem a satisfação 

de convidar Vossas Senhorias para a Formatura do “Projeto Social 

PM Mirim”, em parceria com a Escola E.E.E. Dona Darcila, a ser 

realizada no dia 29 de Outubro de 2019, às 19h e 30min, tendo 

por local o Ginásio Esportivo, na comunidade do Pontão da Boa 

União, interior de Soledade/Rs.   CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:   

NADA CONSTA.  PAUTA DA ORDEM DO DIA:    NADA CONSTA.  

TRIBUNA POPULAR:  NÃO UTILIZADA.    GRANDE EXPEDIENTE:   V. 

ANTÔNIO PAULO MORAIS – PSDB:    Manifestou satisfação com  

a liberação de verbas no valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil 

reais) para o Hospital Frei Clemente, através de emenda 

parlamentar de autoria do Dep. Marlon Santos, em atenção  a 

um pedido seu, e anunciou ter pedido também a proposição 

de emenda destinando a soma de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) em recursos para a Secretaria Municipal de Educação, 

para implementação da Banda Municipal, compra de novos 

equipamentos e adaptação do ônibus. Falou sobre a 

inauguração da Sala das Margaridas, que ocorrerá na próxima 

terça-feira, dia 22, o que representa uma grande conquista 

para a municipalidade, pois virá ajudar a combater a violência 

doméstica facilitando o atendimento especial às mulheres, e 

parabenizou à nova Delegada Regional de Polícia, Dra. 

Fabiane Bittencourt.  Convidou a toda a comunidade para 

participar da festa em homenagem à Nossa Senhora da 

Soledade, a realizar-se no dia 08/12, e anunciou que neste ano 

haverá novenas junto às comunidade do interior.  Apelou ao 

Executivo Municipal para que priorize a limpeza das vias 

públicas, pois tal serviço não é nenhum favor prestado ao 

contribuinte, mas sim o retorno dos seus impostos pagos.  Falou 

também sobre a liberação de recursos em grande monta do 

governo federal para este município, oriundos da venda das 

áreas de pré sal, e questionou a destinação que será dada 

pela administração a tais valores. Manifestou solidariedade às 

famílias atingidas pelos últimos temporais que assolaram 

especialmente o interior de Soledade. Apelou ao Poder 

Executivo para que priorize as providências necessárias a fim 

de garantir o abastecimento de água potável em todas as 
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residências do interior, assim como boas condições de acesso 

nas estradas. Agradeceu a acolhida de todos nesta casa 

legislativa enquanto esteve no exercício da vereança.   V.  

EDSON IVO STECKER – PSDB:     Falou sobre o seu requerimento 

encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando o 

comparecimento de representantes da Defesa Civil a esta 

casa legislativa a fim de realizarem explanação acerca de 

suas atividades, sobretudo as providências concernentes aos 

últimos temporais que atingiram várias residências na cidade e 

interior, e algumas faz famílias vitimadas ainda não receberam 

nenhuma assistência do poder público, e questionou as 

condições de estruturação e planejamento do órgão.  

Apresentou lista de pedidos de informação encaminhados ao 

Executivo Municipal e que até o presente momento esperam 

por respostas, principalmente com relação aos repasses da 

municipalidade ao Fundo dos Servidores, a Semeatto  e à obra 

localizada em frente ao Hospital Frei Clemente.  Manifestou 

indignação com a falta de destinação de recursos para 

aquisição e manutenção de maquinários, tornou a enfatizar 

que praticamente metade da arrecadação própria do 

município é oriunda do setor primário, logo, as comunidade do 

interior merecem melhores condições especialmente de 

acesso nas estradas, disse também não ter nada contra a 

causa animal, porém, há assuntos mais graves e urgentes a 

serem tratados nesta cidade.    V. EDUARDO  TATIM - 

PROGRESSISTAS:      falou sobre os recursos oriundos da vendas 

do pré sal, que serão rateados e destinados a todos os 

municípios da federação,  doa quais Soledade será 

contemplada com a soma aproximada de dois milhões e 

duzentos mil reais, sugeriu que tais recursos sejam destinados à 

compra de maquinários para a Secretaria Municipal de Obras, 

a fim de melhorar as condições das estradas do interior e 

facilitar o escoamento de produção, pois há indícios de que 

muito produtores cansaram-se dos descasos recebidos aqui e 

pretendem enviar suas produções para outros municípios, disse 

entristecer-se com comentários de que tais valores já estejam 

destinados e apelou aos demais edis para que conversem 
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com o chefe do Executivo Municipal no intuito de convencê-lo 

a não utilizá-los para pagar dívidas com o Fundo dos 

Servidores, pois para a dívida com o fundo dá-se um jeito, 

cortando aqui e diminuindo ali, mas os recursos oriundo do pré 

sal devem ser usados na compra de maquinários para equipar 

o Parque Municipal de Máquinas e melhor atender ao interior.  

Com relação aos animais de rua, tornou a sugerir a criação de 

um canil municipal, disse que os valores gastos com cirurgias 

nos últimos tempos e disse que tais somas dariam 

tranqüilamente para custear a manutenção de um canil e 

retirar o número absurdo de animais que encontram-se soltos 

nas ruas, oferecendo riscos a si mesmos e aos pedestres e 
motoristas.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:    AUSENTE.     V. 

IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Parabenizou a 

todos os profissionais da área de educação pela passagem do 

Dia do Professor, e a todos os servidores públicos pelo dia do 

Funcionário Público, que será comemorado no próximo dia 

28/10.  Manifestou solidariedade às famílias atingidas pelos 

temporais há poucos dias.  Parabenizou ao Sicredfi pela 

inauguração das cooperativas escolares nas escolas Ângelo 

Guerra, da comunidade do Pinhal, e Dona Darcila, no Pontão 

da Boa União, disse que iniciativas como esta são louváveis e 

devem ser valorizadas. Parabenizou também à Associação de 

Professores de Educação Física de Soledade pela realização 

do Circuito de Boxe, na semana passada, e disse que o 

esporte é a melhor maneira de entreter as jovens gerações.  

Falou da viagem a Brasília, na semana passada ,onde esteve 

em companhia de outros edis visitando gabinetes 

parlamentares e levando demandas e também voltou 

esperançosa com as possibilidades de proposições de novas 

emendas destinando recursos para os diversos setores desta 

municipalidade.    V. ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   

NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS 

– PSB:    Falou sobre o processo licitatório aberto recentemente 

pela Poder Executivo Municipal para aquisição de um veículo, 

maquinários e equipamentos para a Secretaria Municipal de 

Obras, a fim de implementar os serviços prestados junto às 
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estradas do interior, o que considera muito positivo, pois o 

recursos mecânicos disponíveis atualmente são bastante 

precários. Anunciou às comunidade de Santa Terezinha e 

Mato Alto que os trabalhos de recuperação das estradas 

deverá estar concluído nas próximas duas semanas, e após, as 

equipes estarão partindo para as comunidade do Pontão, Boa 

União, Raia da Pedra e Pinhal. Falou sobre o financiamento 

contraído pela municipalidade através do programa Avançar 

Cidades, em valor superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de 

reais) para serem investidos em pavimentação de vias públicas 

dos bairros da cidade, o que deverá melhorar a qualidade de 

vida dos moradores e também valorizar os imóveis.  Falou 

também sobre a abertura do Décimo Quinto Mutirão de Natal, 

de que participou no último domingo junto à Igreja Adventista 

do Sétimo Dia, evento que contou com a participação de 

significativo número de empresários, comerciantes e 

autoridades da cidade, iniciando-se já com mais de oito 

toneladas de alimentos arrecadados, mostrando que a 

população de Soledade é solidária e humanitária. Agradeceu 

ao Departamento Municipal de Serviços Urbanos pelas 

melhorias realizadas na praça Cândido Carneiro Junior.  Sobre 

a viagem a Brasilia, disse ter sido muito bem recebido nos 

gabinetes que visitou e voltou esperançoso com os retornos 

aos pedidos levados.    V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   

Manifestou satisfação com a contemplação de nosso 

município com os recursos da venda do pré sal, e disse ser 

favorável à destinação dos mesmos para quitação das dívidas 

com o Fundo dos Servidores, lembrou que há poucos dias os 

edis manifestaram-se contra a possibilidade de novo 

parcelamento de tais dívidas, logo, nada mais justo então do 

que pagá-las com os recursos extras, e disse ainda que a 

aquisição de máquinas e equipamentos é importante, mas 

para isso já há processo licitatório aberto, e o planejamento do 

trabalho junto às estradas do interior já está em andamento. 

Parabenizou ao Sicredi pela  inauguração das cooperativas 

escolares junto a escolas do interior, e aos organizadores do 

Circuito de Boxe, realizados na semana passada neste 
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município, e disse que a educação deve ser trabalhada 

sempre em primeiro lugar.    V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    

Manifestou satisfação com a liberação do financiamento 

contraído pela municipalidade, cujos recursos, em monta 

superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), serão 

destinados à pavimentação de vias públicas, o que virá 

atender aos muitos pedidos encaminhados pelos edis ao 

Poder Executivo, pois muitas ruas necessitam de calçamento e 

redes de esgoto.  Manifestou solidariedade às famílias 

atingidas pelos últimos temporais.  Disse estar esperançoso com 

os resultados de sua última viagem a Brasília, na semana 

passada, onde protocolou vários pedidos de emendas 

parlamentares destinando recursos para este município, disse 

que tais viagens são realmente dispendiosas, contudo, 

necessárias, pois a atenção aos inúmeros pedidos de recursos 

depende muito das tratativas em audiências com os 

parlamentares. Parabenizou à Rádio Cristal pelos sessenta e 

oito anos de atividades junto à comunidade soledadense. 

Com relação à causa animal, disse ser totalmente contrário ao 

canil municipal, pois acredita que tal medida servirá como 

pretexto para o descarte indiscriminado de animais nas ruas, 

ademais, há medidas mais necessárias a serem tomadas com 

os seres humanos.    V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     

AUSENTE.     V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    Solicitou 

ao Poder Executivo a realização de reparos na pavimentação 

asfáltica dos entroncamentos das ruas Lajeado e Vó Sissi com 

a Av. Espumoso, no Bairro Ipiranga.  Sobre os recursos oriundos 

do pré sal, disse que por se tratar de recursos extras deverão 

ser usados sim para colocar as contas em dia, especialmente 

as dívidas com o fundo dos servidores, a fim de evitar um novo 

parcelamento, e, com relação à compra de maquinários, 

lembrou que foram aprovados financiamentos há poucos dias, 

os quais deverão servir para tais fins, além do que, é sabido 

que cada administração fará o máximo possível para bem 

atender às estradas, porém, é impossível satisfazer a todas as 

necessidades ao mesmo tempo.  Parabenizou à administração 

municipal pela adesão ao programa Avançar Cidades, que 
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possibilitará a realização de pavimentação em muitas ruas 

desta cidade,melhorando a qualidade de vida da população. 

Sobre o pavilhão onde funcionava a antiga Semeatto, disse 

que este só existe graças à administração atual que adquiriu o 

imóvel, disse ainda que a porção de terreno ao lado do 

pavilhão foi doada à empresa Ross, que deverá gerar mais de 

trinta empregos.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

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

MDB:    Falou sobre o processo licitatório recentemente aberto 

pela administração municipal para compra de veículo, 

maquinários e equipamentos de obras, dizendo esperar que 

tais materiais venham logo para ajudar na melhoria dos 

serviços prestados junto às estradas do interior, a fim de 

oferecer condições adequadas aos moradores, disse que as 

condições climáticas atrapalham um pouco o andamento do 

trabalho e não é possível atender a todas as vias ao mesmo 

tempo, mas certamente a administração está no caminho 

certo, pois na primeira gestão foi feito desta forma e ganhou-

se a eleição. Falou também sobre o projeto de pavimentação 

de vias através do programa Avançar Cidade, lembrando que 

estas já foram escolhidas, devendo contemplar todos os 

bairros da cidade e oferecendo mais dignidade ao povo. Com 

relação aos recursos do pré sal, disse que nada é mais justo do 

que utilizá-los para pagar as dívidas com o fundo dos 

servidores, lembrou que o fundo foi criado na administração 

Hélio Lodi, que os administradores anteriores pagaram e agora 

não será diferente. Sobre os animais de rua, disse que esta é 

uma questão difícil e os recursos públicos são escassos, o que é 

lamentável, contudo, se deixassem os animais seguirem o seu 

curso, e que Deus os encaminhasse, seria o mais correto, pois 

todos ficaremos velhos e esta situação persistirá.    ESPAÇO 

REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA:   NADA 

CONSTA.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V. GUSTAVO BALDISSERA – 

MDB:  Justificou a sua ausência no espaço do Grande 

Expediente por motivo de saúde familiar. Falou sobre a causa 

animal e parabenizou a todas as pessoas que prestam 

trabalhos voluntários nesta área. COMUNICAÇÕES DE 
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BANCADAS:   V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:   Disse não 

entender o motivo de tamanha rejeição à sua indicação para 

destinação dos recursos oriundos do pré sal, salientou que é 

apenas uma sugestão e caberá ao gestor acatar ou não, e 

questionou o que seria feito com relação à dívida com o fundo 

dos servidores se não houvesse este recurso extra.  Com 

relação às ruas da cidade a serem contempladas com a 

pavimentação do programa Avançar Cidades, disse que 

sempre gostou de fazer lives pela cidade e não o faz por 

politicagem, ademais, somente recebeu a lista das ruas nesta 

data, e o seu trabalho vem sendo realizado há muito tempo, 

ademais, várias ruas constam da lista mas não receberão as 

melhorias, disse ainda que sempre teve postura ante todas as 

situações, ao contrário daqueles que revoltam-se numa 

semana e na outra derretem-se em elogios. Sobre as estradas 

do interior, disse que se o problema persiste há décadas então 

está na hora de resolver, pois é dali que provêm os recursos 

para custear inclusive os salários dos edis.     V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:    Falou sobre a proximidade do ano eleitoral, 

dizendo que nesta época os edis começam a identificar-se, 

lembrou sempre ter-se identificado como opositor, porém, 

jamais ter deixado de aprovar matérias de interesse da 

comunidade. Com relação aos animais de rua, disse que o 

trabalho realizado pelos voluntários é fantástico, contudo, é 

como enxugar gelo, e é necessário priorizar as necessidades 

humanas, como as do setor agrícola, que representa metade 

da arrecadação própria do município e precisa de melhores 

condições especialmente de estradas e água potável. Com 

relação ao pavilhão da Semeatto, disse que o V. Miguel foi 

infeliz nas suas declarações, pois a construção do mesmo e 

posterior seção à empresa Metalúrgica Soledade data de 

2006, na administração do Sr. Olavo Walendorff. Finalizou 

falando sobre a viagem realizada a Brasília, na semana 

passada, da qual voltou esperançoso com a possibilidade de 

destinação de recursos através de emendas parlamentares, 

especialmente para calçamentos de vias públicas.   V. MIGUEL 

ADONES DE CAMPOS - MDB:  .  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: 


