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Ata nº 49/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia quatro de novembro 

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 João Maria Rodrigues 

(dispensado do juramento em virtude de já ter estado no 

exercício da vereança neste ano); 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 

048/2019, que foi aprovada por unanimidade. A seguir o 

Senhor Secretário procedeu a leitura do EXPEDIENTE:  

RESOLUÇÕES:  1- Resolução n° 07/2019,Art.  1° Fica Concedida 

Licença para tratamento de saúde a Vereadora Ida Dolores 

Walendorf, Bancada Progressita, por 15 dias de 28 de Outubro a 

11 de Novembro. Art. 2° Fica convocado o 1° suplente da 

Bancada Progressita, Sr. João Maria Rodrigues, para assumir o 

cargo no período de 04 de Novembro, nos termos do art. 24 §2° 

da Resolução 08/2018.  PEDIDOS DE INFORMAÇÃO, MOÇÕES, 

ROJETOS DE LEIS, SUGESTÕES DE PROJETOS DE LEIS, EMENDAS E 

REQUERIMENTOS:  1-   Moção n° 71/2019, autoria do V. Gustavo 

baldissera-MDB, Moção de parabéns para ser enviada à Igreja 

do Evangelho Quadrangular, em reconhecimento ao seu 

aniversário de fundação, comemorado no dia 15 de novembro, 

e a aprovação da Lei n° 15.338/2019, que institui o Dia da Igreja 

do Evangelho Quadrangular no Estado do Rio Grande do Sul.   2-  

Moção n° 72/2019, autoria do V. Gustavo Baldissera, MDB, Moção 
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de Parabéns para ser enviada ao Mestre Paulo Toledo e Equipe, 

pela participação na 3° copa Embaixador da Coreia do Sul, 

realizado em Curitiba no estado do Paraná.   3- Moção n° 

73/2019, autoria do V. Eduardo Tatim, Moção de Apelo, para ser 

enviada ao Poder Executivo Municipal, para que determine ao 

Departamento Municipal de Meio Ambiente e à Defesa Civil 

deste Município a agilização das análises aos Pedidos de Cortes 

de arvores e Pinheiros que encontram-se nas proximidades das 

residências oferecendo riscos de queda e / ou quebra de galhos. 

4- Pedido de Informação n° 24/2019, autoria do V. João Maria 

Rodrigues, solicita que seja prestada as seguintes informações a 

cerca da situação da Estrada que liga os Municípios de Soledade 

e Lagoão.  a)Motivo de as obras de recuperação terem sido 

paralisadas.  b)Há alguma tratativa com o Governo do estado 

com relação à estadualização da Via.  c)No caso de haver 

tratativas supra citadas, qual a posição do Governo Estadual 

com relação à manutenção da mesma.   5-  Pedido de 

Informação n° 25/2019, autoria do V. João Maria Rodrigues, 

solicita que seja prestada as seguintes informações a cerca da 

situação do processo de abertura e pavimentação da Rua 

Otaviano Paixão Coelho, bairro Missões.  a)Se há alguma 

tratativa para a abertura da referida via, viabilizando o acesso 

entre a Rua Emílio de Moraes e Av. Farrapos.  b)Qual o motivo 

para a morosidade no processo de abertura da Via.  c)Se há 

previsão para a realização das obras de pavimentação da Via.    

INDICAÇÕES E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  1- Pedido de 

Providência n° 205/2019, autoria do V. Eduardo Tatim, Solicita ao 

Poder executivo, através do departamento Municipal de Trânsito, 

determine com urgência a realização de melhorias na entrada 

no posto de Saúde da comunidade Santa Rita, Bairro Botucaraí. 

2-  Pedido de Providência n° 206/2019,autoria do V. João Maria 

Rodrigues, Solicita ao Poder executivo, através do Departamento 

municipal de Serviços Urbanos, determine com urgência a 
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realização de reparos na tubulação de esgoto pluvial da Rua 

Sete de Setembro, espaço entre os estabelecimentos comerciais 

Rocca Bar e Nelson Confecções, centro desta cidade.     

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO: 1- Oficio 

Gabinete n° 197/2019, Resposta ao requerimento n° 23/2019.  2-  

Oficio Gabinete n° 406/2019, resposta ao Pedido de Informação 

n° 11/2019.  3-  Projeto de Lei n° 111/2019, referente à Lei 

Orçamentária Anual para o Exercício de 2020.   

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDO DE DIVERSOS:   1-  NADA 

CONSTA.   CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:  1-  .  PAUTA DA 

ORDEM DO DIA:    FORAM APROVADAS PARA A PAUTA DE 

ORDEM DO DIA AS SEGUINTES PROPOSIÇÕES: 1-  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.  2-  Pedido de Tribuna Popular para 

explanar assuntos relativos às suas atividades pelo Centro de 

Reabilitação Ebenezer de Soledade- CRESOL.   TRIBUNA POPULAR:  

NÃO UTILIZADA.    GRANDE EXPEDIENTE:   V. EDSON IVO STECKER 

– PSDB:   Tornou a falar sobre o pavilhão da antiga Semeatto, 

cuja construção aconteceu na administração 2005/2008, e 

hoje encontra-se ocioso, enquanto várias empresas menores 

pleiteiam espaços  junto ao poder público para instalarem-se 

mais confortavelmente e ampliar seus serviços, como é o caso 

da Rayssa Calçados, que corre o risco de fechamento por 

falta de condições nas instalações, lembrou as promessa de 

campanha da atual administração com relação a tal 

pavilhão, assim como com relação ao parque industrial, cuja 

execução certamente não sairá do papel, disse não sentir-se 

contente em ter fatos negativos para apresentar à 

comunidade, contudo, o faz no cumprimento de seu ofício 

primordial que é o de fiscalizar, pois a função  legislativa não 
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resume-se a apenas elogios e moções, e citou casos de uso de 

maquinários públicos em lugares desnecessários enquanto as 

comunidades do interior padecem pela falta dos serviços. 

Tornou a falar sobre o seu requerimento para que sejam 

convidados a comparecer a esta casa legislativa os membros 

representantes da Defesa Civil deste município, a fim de 

prestar esclarecimentos acerca de suas atividades e 

especialmente o planejamento das mesmas, considerando as 

últimas intempéries e a probabilidade de futuros eventos. 

Manifestou votos de boa viagem aos edis que estarão em 

Brasília nesta semana, e sugeriu que cada membro deste 

Poder Legislativo que já tenha viajado utilizando-se de diárias 

apresente um relatório dos recursos pleiteados a fim de 

justificar os gastos.   V. EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      

Apelou ao Poder Executivo para que determine ao 

Departamento Municipal de Meio Ambiente e à Defesa Civil 

deste Município a agilização das análises aos Pedidos de Cortes 

de arvores e Pinheiros que encontram-se nas proximidades das 

residências oferecendo riscos de queda e/ ou quebra de galhos, 

disse que, especialmente os fatores climáticos, preocupam 

bastante à comunidade com relação a tais árvores, e citou 

casos de acidentes e quedas sobre residências, que causaram 

transtornos e danos, além de oferecerem riscos bem mais graves 

como os acidentes com redes elétricas. Solicitou também a 

realização de reparos no acesso ao postinho de saúde da 

comunidade Santa Rita, onde está havendo dificuldade até 

mesmo da entrada de ambulâncias.Apoiou as palavras do V. 

Edson com relação ao pavilhão onde funcionava a antiga 

Semeatto, lembrando ter encaminhado ao Executivo Municipal 

no exercício de 2017 um pedido para implantação de uma 

encubatória naquele espaço a fim de abrigar várias empresas de 

menor porte, economizando assim significativa soma em 

incentivos de aluguel, e disse ainda esperar que tal pedido seja 
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analisado pela administração.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:     

Falou sobre o Mutirão de Natal, cuja mobilização já iniciou-se, 

reunindo grande número de padrinhos, empresários e pessoas 

voluntárias, projeto este que vem arrecadando alimentos para 

serem doados às camadas mais humildes da população a fim 

de proporcionar às mesmas um natal com um pouco mais de 

dignidade. Parabenizou ao Gran Mestre Paulo Toledo pela 

conquista de várias medalhas de ouro na Terceira Copa 

Embaixador da Coréia do Sul, em Curitiba, no último final de 

semana, mais uma vez muito bem representando e 

enaltecendo o nome de Soledade e do Rio Grande do Sul 

neste campeonato. Parabenizou também a Sociedade Civil 

de Proteção Animal – SOCIPA, pelos cinco anos de belíssimos 

trabalhos prestados à comunidade soledadense com a causa 

animal, atendimento, proteção e campanhas educativas 

relativas aos animais de rua, disse ter muita gratidão em poder 

colaborar com tão nobre causa e considera vergonhoso 

quando as pessoas maltratam, abandonam e até matam os 

bichos nas vias públicas, e citou uma frase dando conta de 

que cuidar dos animais também é cuidar da cidade.      V. 

ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    NÃO FEZ 

USO DA PALAVRA.    V. JOÃO MARIA RODRIGUES – 

PROGRESSISTAS:   Solicitou ao Executivo Municipal informações 

acerca das obras de manutenção da estrada do Lagoão, 

cujas condições de trafegabilidade após a entrada da 

Cascata, em Barros Cassal, são extremamente, dificultando o 

trânsito de veículos, e questionou se há alguma tratativa com o 

governo do estado acerca da responsabilidade pela 

administração da referida via, e também com relação à 

abertura e pavimentação da Rua Otaviano Paixão Coelho, no 

Bairro Missões, que constitui importante ligação entre a Rua 
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Emílio de Moraes e a Av. Farrapos, e cujas providências  vêm 

sendo reivindicadas pela comunidade daquele bairro há 

muito tempo. Solicitou também que o Poder Executivo 

providencie com a máxima urgência, através do setor 

competente, a realização de reparos na canalização pluvial 

da Rua Sete de Setembro, entra a loja Nelson Confecções e a 

casa noturna Rocca Bar, onde ocorrem alagamentos por 

defeitos na tubulação.     V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   

Apoiou a moção de apelo do V. Eduardo Tatim com relação 

às liberações para cortes de árvores que ofereçam riscos de 

quedas e danos às residências e à população, disse que a 

preocupação é justa e séria, e é necessário desburocratizar os 

processos. Falou sobre a situação dos calçamentos das vias 

públicas da cidade, que apresentam grande número de 

buracos, pedras solas e irregularidades em diversos locais, 

necessitando providências urgentes. Falou também sobre a 

viagem que fará nesta semana, em companhia do V. 

Gustavo, a Brasília, dizendo considerar muito importante a 

realização de tratativas diretamente nos gabinetes dos 

parlamentares a fim de reforçar e agilizar a liberação de 

recursos para a municipalidade  e que tal busca é necessária 

sim, e lamentou o fato de comentários e  críticas aparecerem 

por conta dos gastos do Legislativo com diárias, enquanto 

nenhum reconhecimento é verificado com relação às várias 

emendas liberadas para o município por conta das viagens 

dos edis, disse também que as pessoas que tanto empenham-

se em discursos demagogos e criticas ao trabalho dos legítimos 

representantes do povo deveriam sim respeitá-los e orgulhar-se 

dos mesmos, pois graças a estes muitas coisas são resolvidas. 

Finalizou falando de um projeto de implantação de uma 

central de ambulâncias neste município, para dar assistência 

aos postos de saúde, que pretende levar a Brasília e almeja 
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voltar com boas expectativas quanto ao mesmo.    V. JOSÉ 

ELTON DE MORAES – PT:    Parabenizou aos mantenedores do 

projeto Brigada Mirim, pelo belíssimo trabalho desenvolvido 

com as crianças de nossa comunidade.  Falou sobre a reunião 

da AVASB realizada na última sexta-feira no município de 

Barros Cassal ,em comemoração ao aniversário de 

emancipação daquela municipalidade.  Apoiou a moção de 

apelo do V. Eduardo Tatim com relação aos cortes de árvores 

que ofereçam riscos de queda, citou casos existente de tais 

plantas pela cidade aguardando a liberação do Meio 

Ambiente, cuja legislação foge ao controle do Município. 

Apoiou também a solicitação do V. João Maria com relação à 

estrada do Lagoão, e disse considerar muito importante a 

estadualização da administração e manutenção daquela via. 

Citou algumas das ruas que serão contempladas com as 

melhorias do programa Avançar Cidades e manifestou 

satisfação com o fato de que a maioria ficará receberá os 

benefícios.    V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Falou 

sobre os financiamentos milionários contraídos pela 

municipalidade ultimamente, cujo pagamento ficará em sua 

grande maioria por conta das administrações posteriores, 

lembrou ter-se posicionado contra a tais financiamentos por 

considerar injusta a contração de débitos pela administração 

atual para serem arcados pelos futuros gestores, e disse que 

será novamente contrário a parcelamentos propostos pelo 

Poder Executivo, como o da dívida da municipalidade com o 

fundo dos servidores, que deverá vir nos próximos dias.  Apoiou 

a solicitação do V. João Maria com relação à abertura e 

pavimentação da Rua Otaviano Paixão Coelho, no Bairro 

Missões.  Falou também sobre a empresa Rayssa Calçados, 

manifestando tristeza ante a situação de abandono da 

municipalidade para com a mesma, considerando a 
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importância de tal empreendimento na geração de empregos 

para nossa comunidade, lembrou que o espaço do pavilhão 

da Semeatto foi solicitado pela empresa e não liberado pela 

administração, espaço este que continua ocioso gerando 

custos à municipalidade enquanto vultuosos valores são gastos 

com incentivos de aluguel.     V. LUIZ CARLOS VIZZITO – PSDB:   

Parabenizou à SOCIPA pelo trabalho que realiza com a causa 

animal, beneficiando a comunidade soledadense, e também 

ao Gran Mestre Paulo Toledo, pelo êxito alcançado nas 

competições de artes marciais no último final de semana em 

Curitiba.  Deu boas vindas aos pré candidatos à Prefeitura e ao 

Legislativo deste município, e lembrou a representatividade e 

posicionamentos do V. Juarez Knopf (In Memorian) nesta casa 

legislativa.  Citou ações do governo do estado, especialmente 

na segurança pública, dizendo que o atual gestor está 

fazendo uma boa administração sim. Apoiou o pedido do V. 

Eduardo com relação ao acesso do posto de saúde do Centro 

Social Urbano, no Bairro Botucaraí, e disse que a insuficiência 

de fichas liberadas diariamente naquela unidade de saúde 

também é preocupante, e o sistema precisa ser mudado 

imediatamente. Citou casos de moradores de comunidades 

do interior que pagaram altos valores por horas máquina para 

realização de serviços em suas propriedades e ficaram sem 

atendimento. Falou sobre as contrações de financiamentos 

pela municipalidade, cujos projetos foram aprovados nesta 

Casa Legislativa, disse ter-se posicionado a favor de tais 

matérias por desejar o progresso do município através de 

benfeitorias, porém, discorda da forma como as dívidas vêm 

sendo contraídas pela administração, e lembrou os manifestos 

ocorridos no final da gestão Cainelli/ Vizzoto por conta dos 

débitos com o fundo dos servidores, cuja monta era muito 

inferior às existentes atualmente.  V. MIGUEL ADONES DE 
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CAMPOS – MDB:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.     V. PEDRO 

ROMÁRIO MARAFON – MDB:    Parabenizou aos mantenedores 

do projeto Brigada Mirim, especialmente junto à comunidade 

do Pontão da Boa União, dizendo acreditar que ações como 

esta são extremamente importantes na condução das 

crianças pelo caminho do bem. Parabenizou também à 

SOCIPA pelo belíssimo trabalho que desempenha coma causa 

animal à comunidade soledadense, e lamentou a falta de 

colaboração de algumas pessoas que abandonam seus 

animais de formas cruéis, assim como aquelas que depositam 

entulhos indiscriminadamente nas vias públicas, prejudicando 

sobremaneira  o meio ambiente e a própria qualidade de 

vida. Lembrou ao V. Vizzoto todas as críticas direcionadas ao 

ex governador Ivo Sartori   por causa dos salários dos 

servidores, disse que saúde e segurança públicas são 

importantes e devem ser priorizadas sim, contudo, os salários 

não podem mais continuar sendo parcelados, e as promessas 

de campanha não estão sendo cumpridas, e lembrou ainda o 

fim do parcelamento do IPVA proposto pelo gestor.    V.  

SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.    ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   ORDEM 

DO DIA:   SUBMETIDAS A VOTAÇÃO, AS MATÉRIAS FORAM:  1-  

Moção n° 67/2019 - APROVADO POR UNANIMIDADE.  2-  Pedido 

de Tribuna Popular - APROVADO POR UNANIMIDADE.   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA. 

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:   V. EDSON IVO STECKER – 

PSDB:    Deu boas vindas ao pré candidato à Prefeitura deste 

município, Sr. Edson Bettim, disse saber que um bom 

planejamento será elaborado, com base especialmente nos 

índices da máquina pública, e questionou onde estão indo os 

recursos municipais, pois a dívida com o fundo dos servidores 

só fez aumentar desde o final da administração Cainelli/ 
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Vizzoto, quando houve manifestação popular nesta câmara 

de vereadores, além do que, os repasses para o fundo 

encontram-se atrasados desde o mês de maio, ultrapassando 

a marca de três milhões de reais, e salientou que não será 

favorável a um novo parcelamento, pois não considera justo o 

gestor recorrer ao fundo dos servidores para cumprir com suas 

obrigações. Falou também sobre o falecido V. Juarez Knopf, 

dizendo ter saudade dos posicionamentos firmes adotados 

pelo mesmo neste plenário. Ainda com relação aos 

financiamentos contraídos pela municipalidade, disse que a 

aquisição de uma usina asfáltica tornaria muito mais baratas 

as obras de melhorias nas vias públicas.  Falou sobre a 

trajetória dos gestores estaduais nos últimos mandatos, 

lembrando que a dívida do governo somente cresceu.   V. 

EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS:    Falou sobre as 

expectativas para liberação dos recursos aprovados através 

da consulta popular para a UERGS. Com relação à saúde 

pública de modo geral no estado e no país, disse não 

conseguir vislumbrar muitas esperanças no momento presente, 

e citou o caso dos medicamentos junto à farmácia popular, 

que estão cada vez mais difíceis de serem encontrados. Falou 

também sobre o projeto de sua autoria para implantação da 

Farmácia Solidária no município de Soledade como alternativa 

para o atendimento à população, que pretende apresentar 

nos próximos dias, e solicitou apoio dos demais edis na 

aprovação do mesmo, e citou municípios onde o projeto já 

encontra-se em funcionamento e com resultados muito 

positivos. Convidou a todos para participarem da solenidade 

de entrega de mais dez carrinhos do projeto Catadores e 

manifestou satisfação com a melhoria da renda de tais 

trabalhadores no últimos tempos.  V. MIGUEL ADONES DE 

CAMPOS – MDB:  Parabenizou ao Gran Mestre Paulo Toledo 
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pelo belíssimo trabalho que realiza com as crianças de nossa 

comunidade com o projeto Perna Longa.  .  V. JOSÉ ELTON DE 

MORAES – PT:  .       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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