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Ata nº 51/2019 

 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia dezoito 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, Gustavo Baldissera, 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 Luiz Carlos Vizzoto, Bancada do PDT – Sidnei Barbosa 

de Souza (dispensado do juramento nos termos do Art. 9º, § 3º 

da Res. Nº 008/2018 – Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Vereadores de Soledade). Havendo número legal o senhor 

presidente abriu os trabalhos em nome de Deus. ATA  Nº 

051/2019, que foi aprovada por unanimidade. A seguir o 

Senhor Secretário procedeu a leitura do EXPEDIENTE:  

RESOLUÇÕES: 1-  RESOLUÇÕES:RESOLUÇÃO Nº 08/19,  que 

concede licença ao Vereador Ilanio Casagrande Guerra.  

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO, MOÇÕES, ROJETOS DE LEIS, 

SUGESTÕES DE PROJETOS DE LEIS, EMENDAS E REQUERIMENTOS:  

1-  MOÇÃO Nº 78/2019 – DE PROTESTO, AUTORIA DO PODER 

LEGISLATIVO para ser enviada ao Governo do Estado do RS 

contra os projetos alcunhados de “Reforma Estrutural, que 

compreendem alterações no Plano de Carreira do Magistério 

Público Estadual, no Estatuto do Servidor Público do Rio 

Grande do Sul e no Regime Próprio de Previdência Social do 

Estado.  2-  MOÇÃO Nº 79/2019 – DE APELO, AUTORIA DO V. 

MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB para ser enviada Dep. 

Marcio Biolchi solicitando destinação, através de emenda 
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parlamentar, da Equipagem dos Conselhos Tutelares para o 

Conselho Tutelar de Soledade.   3-  MOÇÃO Nº 80/2019 – DE 

PARABÉNS, AUTORIA DO V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS- MDB  

para ser enviada a Direção e Coordenação da Capela Nossa 

Senhora da Saúde em reconhecimento a belíssima festa em 

homenagem à padroeira, realizada no dia 17 de novembro.   

4-  MOÇÃO Nº 81/2019 – DE APOIO, AUTORIA DAV.ª IDA 

DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS  para ser enviada a 

Direção do CPERS em apoio a greve dos professores e 

funcionários das Escolas Estaduais do RS.    INDICAÇÕES E 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  1-  INDICAÇÃO Nº 19/2019 DE 

AUTORIA DO V. GUSTAVO BALDISSERA- MDB que solicita a 

implementação de um projeto para realização de feirinhas 

semanais ou mensais de artesanato junto ao Largo da Matriz, 

no centro do Soledade.  2-   PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

213/2019 – DE AUTORIA DO V. JOSÉ ELTON DE MORAES - PT,  

solicita ao Poder Executivo que através da Secretaria da 

Agricultura para que seja feita a substituição da caixa de água 

da comunidade do Mato Alto.  3-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

214/2019 – DE AUTORIA DO DE AUTORIA DO V. JOSÉ ELTON DE 

MORAES- PT,  solicita ao Poder Executivo que através da 

Secretaria competente providencie com urgência instalação 

de rede de água no cemitério da comunidade do Mato Alto.  

4-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 215/2019 – DE AUTORIA DO V. 

EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS, solicita ao Poder Executivo 

que através da Secretaria competente, providencie com 

urgência a realização de roçadas nos terrenos baldios e em 

toda a área ao redor da construção do pavilhão comunitário 

do Bairro Farroupilha.  5-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 216/2019 

– DE AUTORIA DO V. EDUARDO TATIM - PROGRESSISTAS,  solicita 

ao Poder Executivo que através da solicita ao Poder Executivo 

que através da Secretaria competente, providencie com 



3 

 

urgência a realização de reparos na tubulação de esgoto da 

esquina da Tv. Salomão Rodrigues com a Rua Treze de Maio.  

6-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 217/2019 – DE AUTORIA DO V. 

MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB Solicita ao Poder Executivo 

que, através da Secretaria competente providencie com 

urgência a realização dos seguintes serviços junto a Rua Padre 

Jimenez, no Bairro Ipiranga: reparos na tubulação de esgoto 

ao lado da capela Nossa Senhora da Saúde; revisão na rede 

de iluminação pública.  7-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

218/2019 – DE AUTORIA DO V. GUSTAVO BALDISSERA - MDB, 

solicita ao Poder Executivo que através da Secretaria 

competente providencie com urgência a substituição de 

todos os braços de luz da rede de iluminação pública da Rua 

João Provin.   8-  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 219/2019 – DE 

AUTORIA DO V. GUSTAVO BALDISSERA - MDB, solicita ao Poder 

Executivo que através da Secretaria da Assistência Social e 

Moradia, providencie com urgência a entrega mensal de 

cestas básicas para a Senhora Terezinha de Albuquerque 

Rodrigues, moradora deste e já devidamente cadastrada na 

referida Secretaria. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO 

EXECUTIVO:  NADA CONSTA.   CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDO 

DE DIVERSOS:   NADA CONSTA.   CORRESPONDÊNCIAS 

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

HÁ MATÉRIAS APTAS PARA SEREM INCLUSAS NA PAUTA DE 

ORDEM DO DIA DESTA SESSÃO ORDINÁRIA.   TRIBUNA 

POPULAR:  Espaço cedido para o CEPERS Sindicato, por 10 

minutos em atenção a Requerimento.    GRANDE EXPEDIENTE:   

V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Manifestou apoio aos 

professores grevistas que lutam contra as medidas propostas 

pelo governo do estado que virão alterar o plano de carreira 

dos servidores públicos, especialmente na área da educação, 

disse que apesar de não guiar-se por siglas partidárias, respeita 
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muito o PSDB, porém, discorda totalmente da proposta em 

questão, pois certamente não será a custa do sacrifício deu 

ma classe já tão sofrida que virá a economia necessária para 

equilibrar o estado, e infelizmente as coisas só funcionam sob 

pressão, portanto,  apóia a greve sim e contatará todos os 

parlamentares da sua bancada em favor dos professores. 

Apelou ao Executivo Municipal para que seja dado 

continuidade ao projeto de coleta seletiva de resíduos na 

cidade, explicou que tal projeto é progresso, e não se pode 

retrogradar.   V.  EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      

Lamentou o ponto a que os servidores públicos estaduais 

tenham precisado chegar na luta pela manutenção de seus 

direitos já conquistados, disse que a greve é uma medida triste, 

mas parabenizou a todas as escolas da cidade que uniram-se 

na luta contra as medidas propostas pelo governo, e disse que 

fará sim contato com os deputados de sua bancada 

solicitando intercessão em prol da classe, pois os professores e 

educadores precisam ser mais respeitados e valorizados, além 

do que, todo o comércio vem sofrendo há anos com os 

parcelamentos de salários do funcionalismo, e questionou o 

motivo de os vencimentos dos cargos políticos e de alto 

escalão nunca terem sido parcelados. Finalizou solicitando a 

colaboração da comunidade em geral para que unam-se em 

apoio à classe dos professores.   V. GUSTAVO BALDISSERA – 

MDB:     Disse que as medidas propostas pelo governo com 

relação aos planos de carreira do funcionalismo público são 

inadmissíveis e a sociedade em geral deve unir-se contra as 

mesmas, pois não se pode aceitar que uma classe que já deu 

a sua parcela de contribuição pela coletividade seja tão 

severamente maltratada, tendo seus salários parcelados nos 

últimos cinco anos, logo, agora é necessário que o governo 

procure outras formas de recuperar a economia do estado e 
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não somente massacre o funcionalismo. Lembrou os rumores 

de fechamento da vigésima quinta coordenadoria regional de 

educação, que aconteceram no ano passado,  época em 

que estava na presidência da AVASB e quando mobilizou-se 

na região contra tal fechamento, e também da greve do 

Poder Judiciário, que com a pressão exercida sobre o 

Executivo Estadual, obteve êxito contra a extinção de funções, 

disse que apelará aos deputados de sua bancada para que 

não aprovem medidas prejudiciais à classe educadora.  

Anunciou que a partir do próximo mês de janeiro serão 

repassados mil reais mensais ao CONSEPRO, e também, que 

serão inclusas mais algumas ruas da comunidade do Cerro das 

Motos nos programas de pavimentação Avançar Cidades e 

FINISA.  Parabenizou à direção do CRESOL pelo belíssimo 

almoço beneficente realizado no último final de semana. 

Solicitou ao Executivo Municipal que promova através da 

secretaria competente estudos acerca da possibilidade de 

realização de feirinhas semanais ou mensais no Largo da 

Matriz, no centro desta cidade.      V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    Manifestou total apoio aos 

colegas educadores que neste momento lutam contra 

medidas absurdas propostas ao plano de carreira da 

categoria, disse que como professora jamais deixará de 

defender a classe, e já está em contato com os deputados de 

sua bancada solicitando que rejeitem tal proposição, e apelou 

à comunidade para que apóiem a causa, pois é vergonhoso 

que chegue-se à necessidade de uma paralisação para poder 

sensibilizar o governo com relação aos desatinos propostos, 

além do que, não acredita que a classe trabalhadora deva ser 

a parte sacrificada sob pretexto de recuperação da 

economia, mas sim a parte que realmente leva o dinheiro do 

estado, como os cargos de alto escalão e os entes políticos. 
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Finalizou dizendo estar no exercício da política atualmente, 

mas a sua sigla partidária sempre será a classe dos professores, 

a qual serviu por mais de trinta e cinco anos, e parabenizou 

aos mesmo pela união que estão mantendo na paralisação.     

V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Manifestou apoio 

aos professores grevistas em defesa da educação e contra as 

medidas de reforma do plano de carreira da categoria 

propostas pelo Executivo Estadual, disse considerar a causa 

muito justa, tendo em vista as dificuldades que tais 

trabalhadores já vêm enfrentando nos últimos anos, sem 

reposições inflacionárias e com atrasos e parcelamentos de 

salários, portanto, entrará em contato com os deputados de 

sua bancada solicitando que posicionem-se contrários às 

medidas em questão. Manifestou satisfação com a 

possibilidade de repasse de verbas para o CONSEPRO a partir 

de janeiro próximo.     V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   

Falou sobre uma passagem bíblica, quando Jesus Cristo estava 

na mesa redonda com seus doze apóstolos e, ao repartir o 

pão, disse que um dos mesmos o trairia,  equiparou aquela 

situação com o que vem ocorrendo com a classe dos 

servidores públicos estaduais, cuja maioria apostou no atual 

gestor na esperança de melhorar e agora estão recebendo a 

traição de Judas como resposta e disse que tal fato deve servir 

de lição a todos os ensinadores, disse que não deve-se 

trabalhar com pressão e sim com consciência, pois o 

governador foi eleito graças aos professores, e hoje deveria 

estar sendo proposta uma moção de parabéns ao invés de 

repúdio ao mesmo, se sequer tivesse feito uma das coisas  

prometidas, e lembrou os discursos de campanha acerca de 

gestão de recursos, parcelamento de salários e venda de 

estatais. Finalizou dizendo que o Rio Grande do Sul está de luto 

com a greve das categorias ensinadoras, e apelando a todos 
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os demais edis para que entrem em contato com seus 

deputados contra o pacote “podre” proposto pelo governo.    

V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Lamentou a situação 

vivenciada hoje pelos trabalhadores da área da educação, 

com arrocho, atrasos e parcelamentos de salários, e lembrou 

que só o ex governador Tarso Genro ofereceu condições 

dignas de trabalho à classe, ao contrário do que têm feito os 

últimos gestores tanto no estado quanto na federação, com 

seus golpes e enganações ao povo, massacrando sempre as 

camadas menos favorecidas, como é o caso da reforma 

previdenciária, que pelo certo deveria começar pelos altos 

escalões e não pelos assalariados. Finalizou colocando-se a 

inteira disposição para buscar intercessão junto aos deputados 

de sua bancada com relação a esta triste e inadmissível 

realidade. Anunciou que a partir do mês de janeiro próximo o 

município repassará o valor de mil reais mensais para o 

CONSEPRO.    V. JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Disse 

que hoje é um dia de luto, não só para os educadores, mas 

também para pais de alunos, cidadãos e a comunidade em 

geral, que sentem-se impotentes e entristecidos ante esta 

situação, disse saber que na esfera do governo estadual a 

pressão é muito grande em relação às medidas de economia, 

contudo, não considera justo o sacrifício de uma classe tão 

relevante para a sociedade, portanto, os servidores públicos 

podem contar com a sua colaboração intercedendo junto aos 

deputados de sua bancada contra as medidas prejudiciais, 

disse também acreditar que o gestor estadual esteja de certa 

forma perdido, pois há poucos dias anunciou um outro pacote 

relativo ao IPVA e no dia seguinte voltou atrás, denotando 

ações precipitadas e sem discussão com as partes 

interessadas, questionou onde está sendo investido o enorme 

volume de recursos arrecadados com impostos no estado, e 
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sugeriu cortes de privilégios do alto escalão e a redução do 

número de deputados federais e estaduais e vereadores como 

medidas eficazes de economia, pois os servidores vêm 

sofrendo muito nos últimos anos de governo, mostrando que o 

Rio Grande do Sul está muito aquém do esperado.     V. LUIZ 

CARLOS VIZZITO – PSDB:    Deu boas vindas ao V. Sidnei Barbosa 

e parabenizou-o pelo belíssimo trabalho realizado com as 

crianças da comunidade através do projeto Brigada Mirim.  

Manifestou apoio aos educadores e disse sentir-se muito grato 

em lembrar ter sido quem concedeu o pagamento do piso 

nacional aos profissionais da rede municipal de ensino de 

Soledade, pagamentos estes que vêm sendo honrados 

rigorosamente desde então. Concordou que a classe dos 

educadores é bastante sofrida, mas disse que nenhuma classe 

trabalhadora deveria ter de pagar a conta pela má 

administração de recursos públicos, especialmente perdendo 

seus direitos adquiridos, portanto, não apóia medidas 

prejudiciais propostas pelo governo, e espera que sejam 

reconsideradas assim como o caso do IPVA. Apelou à 

Secretaria Municipal de Obras para que sejam providenciados 

reparos na Av. Farrapos, próximo à Capela Santa Rita, onde as 

condições de trafegabilidade são péssimas, e também na 

estrada da comunidade da Macieira.   V. MIGUEL ADONES DE 

CAMPOS – MDB:    Manifestou solidariedade à classe dos 

educadores e parabenizou-os pela união e organização de 

seu protesto, disse que certamente o Poder Legislativo estará 

ao lado dos mesmos, pois as medidas propostas pelo governo 

do estado são inadmissíveis, e disse que apelará a todos os 

deputados de sua bancada para que intercedam em favor 

dos servidores, considerando que há outras formas bem mais 

eficazes de economia que não incluam o sacrifício da parte 

menos favorecida da máquina pública.  Solicitou à Secretaria 
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Municipal de Obras a realização de revisão geral da rede de 

iluminação pública da Rua Padre Gimenez, no Bairro Ipiranga. 

Parabenizou à comunidade Nossa Senhora da Saúde, do 

Bairro Ipiranga, pela belíssima festa em homenagem à 

padroeira, realizada no último domingo.     V. PEDRO ROMÁRIO 

MARAFON – MDB:    Disse que as medidas propostas pelo atual 

governador, Eduardo Leite, querendo cortar direitos adquiridos 

dos servidores é um absurdo, lembrou os discursos fabulosos de 

campanha realizados pelo mesmo, totalmente fora da 

realidade do estado, e disse acreditar que infelizmente a 

tendência seja piorar a partir do próximo exercício, pois será 

necessário retomar os pagamentos da dívida do estado com a 

união, contudo, o massacre aos professores e servidores 

públicos é imperdoável, pois educação, saúde e segurança 

são prioridades, e finalizou dizendo que pessoas que enganam 

o povo com promessas mirabolantes para ganhar voto e 

eleger-se não merecem ser políticos. Apelou aos educadores 

presentes para que ajudem na conscientização da 

necessidade de zelar pela limpeza das vias públicas e do meio 

ambiente, pois só a colaboração da comunidade tornará 

eficaz o trabalho do poder público.    V.  SERGIO RODRIGUES 

DA SILVA – MDB:    Disse aos presentes que “em árvore não dá 

dinheiro”, lembrou os debates e discussões entre o então 

governador José Ivo Sartori e o candidato ao governo, 

Eduardo Leite, quando este acusava o primeiro de não pagar 

o funcionalismo por má vontade, pois “dinheiro havia”, e 

questionou onde está o dinheiro então se a situação dos 

vencimentos do funcionalismo só fez piorar, disse não gostar do 

termo “fake news”, mas atitudes como esta são uma 

vergonha, cara deslavada e estelionato político, pois isso não 

se faz em lugar nenhum, e que sente-se a vontade dentre os 

educadores, pois homenageou a sua professora com a 
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nominação de uma creche, em reconhecimento à 

alfabetização q eu dela recebeu. Finalizou dizendo entristecer 

profundamente com a situação vivenciada pelos professores, 

pois não se pode enganar o povo, e, se estivesse no lugar 

dessas pessoas, trabalhando sem receber, no segundo mês 

não voltaria.   V. SIDNEI BARBOSA DE SOUZA – PDT:    Apoiou as 

palavras dos demais edis com relação aos professores e 

servidores públicos estaduais, disse ser, assim como eles, uma 

vítima do sistema há cinco anos, com salários arrochado, 

atrasado e parcelado,  lembrou de uma época em que os 

servidores não possuíam mais crédito porque não recebiam, e 

lamentou que tudo esteja encaminhando-se para  o mesmo 

lado mais uma vez, disse ainda sentir-se irmanado com os 

educadores, pois também pertence a esta sofrida e 

desvalorizada classe, apoiou totalmente as palavras do 

Professos Juliano Bortollini, anunciou já ter entrado em contato 

com deputados de sua bancada que deram conta de que o 

PDT não apoiará as “barbaridades” propostas pelo governo 

com relação aos servidores. Concordou com as palavras dos 

edis que afirmaram não defenderem mais siglas partidárias 

,pois as mentiras existem infelizmente em todos os partidos, e 

disse que o ex governador Leonel de Moura Brizola deve estar 

revirando-se no túmulo em ver a que ponto chegou a  injustiça 

à educação.    ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   

ORDEM DO DIA:   NADA CONSTA.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   

NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.    COMUNICAÇÕES DE 

BANCADAS:   NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.    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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