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Ata nº 54/2019 

 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e cinco 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; Bancada do PSDB - Edson Ivo Stecker e Luiz Carlos 

Vizzoto, Bancada do PDT – Sidnei Barbosa de Souza. Havendo 

número legal o senhor presidente abriu os trabalhos em nome 

de Deus. Atas  Nº 052/2019 e Nº 053/2019, postas em votação, 

foram aprovadas 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-  Moção n° 82/2019, Moção de Parabéns 

autoria do V. Sergio Rodrigues da Silva-MDB, para ser enviada 

a Direção e funcionários da Empresa de Transporte Santa Rita. 

2-   Moção n° 83/2019, Moção de Apelo de Autoria do V. 

Edson Ivo Stecker-PSDB, para ser enviada ao Prefeito Municipal 

Paulo Ricardo Cattâneo e ao Secretário da Saúde Diego 

Vidaletti da Silva.  3-   Moção n° 84/2019, Moção de Apelo de 

Autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, para ser enviada ao 

Prefeito Municipal Paulo Ricardo Cattâneo.    INDICAÇÕES E 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  1-  Indicação n° 18/2019, autoria 

do V. Jorginei Sergio de Souza-MDB, Solicita ao Executivo 

Municipal que determine o setor competente a realização de 

estudos acerca da possibilidade de implantação de Politicas 

de conscientização antitabagismo, bem como a colocação 

de Lixeiras coletoras para bitucas de cigarro e placas 

indicativas de proibido fumar conforme legislação vigente, 

junto a unidades Básicas de saúde deste Município.  2-  Pedido 
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de Providência nº 220/2019 – de autoria do V. Edson Ivo Stecker 

- PSDB, solicita ao Poder Executivo para que seja feito a 

ativação da rede existente e a construção da nova Rede de 

água na Comunidade da Boa União.  3-  Pedido de 

Providência nº 221/2019 – de autoria do V. Edson Ivo Stecker - 

PSDB, solicita ao Poder Executivo para que seja feito o 

patrolamento da estrada partindo da Br 386, sentido Rincão 

dos lautert, passando pelas propriedades dos Senhores Nicácio 

Lima, Ivo lautert até a Vila dos Baianos.  4-  Pedido de 

Providência nº 222/2019 – de autoria do V. Eduardo Tatim, 

Bancada Progressista, solicita ao Poder Executivo para que, 

através do setor Competente, determine com urgência a 

realização de revisão e substituição de lâmpadas e fios onde 

houver necessidade na rede der iluminação pública da Rua 

Olivério dos santos Ortiz, Loteamento Ortiz.  5-  Pedido de 

Providência nº 223/2019 – de autoria do V. Edson Ivo Stecker - 

PSDB, solicita ao Poder Executivo para que seja feito o 

patrolamento da estrada partindo da Br 386, sentido Rincão 

dos Coelhos, passando pelas propriedade de Heitor Borges, 

Nana Walendorff, heronWalendorff e Jorge Walendorff até a 

estrada que liga a localidade de São Sebastião.  6-  Pedido de 

Providência nº 224/2019 – de autoria do V. Gustavo Baldissera-

MDB, solicita ao Poder Executivo que através da Secretaria 

competente, providencie com urgência o Patrolamento da 

Estrada da comunidade do Rincão do Araçá.  7-  Pedido de 

Providência nº 225/2019 – de autoria do V. Gustavo Baldissera-

MDB, solicita ao Poder Executivo que através da Secretaria 

competente, providencie com urgência, a notificação da 

empresa que prestou serviços de pavimentação das Ruas do 

Loteamento farrapos, para que realizem os devidos reparos 

nas calçadas daquelas vias, que estão apresentando 

afundamentos e irregularidades que oferecem perigo aos 

transeuntes.  8-  Pedido de Providência nº 226/2019 – de autoria 

do V. Sidnei Barbosa de Souza-PDT, solicita ao Poder Executivo 

que através do setor competente dê ciência aos proprietários 

da sua obrigação de calçar e manter o passeio público em 

frente as suas residências em condições transitáveis, nos termos 
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do art. 22 do código de posturas, há inúmeros passeios que 

necessitam de reparos, como o da esquina da Rua Prudente 

de Moraes com o Mauricio Cardoso. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1-  Projeto de Lei n° 113/2019, 

Altera a Lei Municipal n° 3.904/2017, que criou o fundo 

Municipal do Empreendedor de Soledade - Banco 

Empreendedor.  2-  Projeto de lei n° 117/2019, Altera a Alínea 

“d”, inciso II do Artigo 3° da lei Municipal n° 4.072/2019, de 11 

de setembro de 2019, que dispõe sobre o conselho Municipal 

do Idoso do Município de Soledade.   CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDO DE DIVERSOS:   NADA CONSTA.   

CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS:  NADA CONSTA.  PAUTA DA 

ORDEM DO DIA:    FORAM APROVADAS PARA A PAUTA DE 

ORDEM DO DIA AS SEGUINTES MATÉRIAS:  1-  Moção nº 74/2019 

– de Apelo, autoria do V. Edson Ivo Stecker – PSDB para que 

sejam tomadas as devidas providências para abertura e 

instalação de rede de esgoto e coleta de lixo e entulhos ao 

final da rua Agenor Chaise – Bairro Botucaraí cumprindo assim 

os dispositivos do Código de Posturas.  2-  Moção nº 75/2019 – 

de Apelo, autoria do V. Edson Ivo Stecker – PSDB para que 

sejam tomadas as devidas providências para a implantação 

efetiva da coleta seletiva de resíduos no município.  3-  Moção 

nº 76/2019 – de Parabéns, autoria do V. Luiz Carlos Vizzoto – 

PSDB para ser enviada a comunidade do São Bom Jesus – 

Bairro Botucaraí pela belíssima festa em homenagem ao 

Padroeiro, realizada no dia 10 de novembro.   4-  Moção nº 

77/2019 – de Apelo, autoria do V. Eduardo Tatim– Progressistas 

para que sejam tomadas as devidas providências quanto a 

realização de reparos na rede de iluminação públicas e 

estradas do Distrito do Pinhal.  5-  MOÇÕES: 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  6-  Moção nº 79/2019 – de Apelo, 

autoria do V. Miguel Adones de Campos – MDB para ser 
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enviada Dep. Marcio Biolchi solicitando destinação, através de 

emenda parlamentar, da Equipagem dos Conselhos Tutelares 

para o Conselho Tutelar de Soledade.  7-  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.  

8-  Moção nº 81/2019 – de Apoio, autoria da V.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.   TRIBUNA POPULAR:  Atendendo o 

Requerimento para a utilização da Tribuna Popular, Está com a 

Palavra o Arquiteto Senhor Nery Luiz Auler da Silva por 05 

minutos para falar do “Simpósio Estadual do Bambu”.    

GRANDE EXPEDIENTE:   V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Apelou à 

Secretaria Municipal de Saúde para que tome com a máxima 

urgência as devidas providências com relação aos 

agendamentos de consultas e reconsultas junto às unidades 

básicas de saúde, disse que o sistema atual está gerando 

grandes transtornos à comunidade pela burocracia nos 

atendimentos, e solicitou o apoio dos demais edis na 

aprovação da referida matéria. Apelou também ao Executivo 

Municipal para que providencie com urgência as obras de 

canalização de água na comunidade São Lucas, explicou que 

as redes antigas foram retiradas deixando a metade da 

comunidade sem abastecimento, o que é um absurdo.  

Solicitou ao Executivo Municipal que providencie com a 

máxima urgência a reativação da rede de água na 

comunidade da Boa União, onde apesar de haver poço 

perfurado há mais de sete anos, o abastecimento ainda é feito 

com caminhão pipa, e patrolamento da estrada da 

comunidade do Rincão dos Coelhos até  a geral de São 

Sebastião, e do Rincão dos Lautert, desde a rodovia BR 386 até 

as proximidades do rio.   V.  EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      

Solicitou ao Executivo Municipal que providencie com 

urgência reparos na rede de iluminação pública da Rua 

Olivério dos Santos Ortiz, no Bairro Fontes. Apoiou as palavras 
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do V. Edson com relação às redes de abastecimento de água 

do interior, especialmente aqueles casos em que já existe 

poço perfurado e faltam  as redes de  canalização, e sugeriu 

aos demais edis uma ação conjunta no sentido de conseguir 

recursos para a conclusão das obras em todas as 

comunidades. Disse ter sido procurado por moradores do 

interior com reclamações relativas às estradas, lamentando o 

fato de mais um ano ter-se passado sem ações significativas 

em relação a tais vias e dizendo acreditar que a única solução 

seja a terceirização do trabalho, pois em alguns lugares está 

de fato muito complicado, e, sobre o constante argumento de 

que os antigos gestores também não fizeram grandes coisas 

pela municipalidade, disse que as necessidades da população 

estão aí, e não se pode deixar de atendê-las sob tal pretexto, 

pois em vários casos a situação é revoltante.   V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:     AUSENTE.      V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    AUSENTE POR LICENÇA NOJO.     

V. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.     V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:   Solicitou 

ao Executivo Municipal que providencie através do setor 

competente a realização de estudos acerca da possibilidade 

de colocação de lixeiras coletoras de bitucas de cigarros, bem 

como placas indicativas de proibido fumar conforme 

legislação vigente junto às unidades básicas de saúde do 

município, disse não considerar justo o consumo de cigarros 

em locais onde as pessoas procuram justamente por estarem 

com sua saúde fragilizada, e não obstante, o descarte de 

bitucas junto às sarjetas, as quais inevitavelmente irão parar 

nos bueiros e serão levadas aos riachos e bebedouros de 

animais, poluindo ainda mais o meio ambiente.  .  Falou sobre 

a visita realizada à comunidade de Posse Generoso, onde 

esteve em companhia da Vice Prefeita e de um fiscal do 

Departamento Municipal de Apoio Técnico verificando a 

situação de uma estrada que foi obstruída impedindo o 

acesso dos moradores a suas residências, e também com 

relação à caixa de água local, que está precisando 

urgentemente de limpeza. Parabenizou à administração 
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municipal pela coragem na iniciativa do projeto Banco do 

Empreendedor, que atualmente beneficia mais de conto e 

cinqüenta micro e pequenos empreendedores e agora 

estendendo-se também aos agricultores deste município.    V. 

JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    Parabenizou ao jornal Folha de 

Soledade pelos trinta e cinco anos de trabalho prestado em  

nossa cidade e na região, e também pelo sucesso do evento 

Troféu Folha de Soledade. Agradeceu à Secretaria Municipal 

de Obras pela atenção ao seu pedido de patrolamento das 

estradas das comunidade de Rio Brilhante, Rincão do Bugre, 

Passo dos Loureiros e Margem São Bento, disse saber que 

muitas vias ainda precisam de reparos, mas pouco a pouco 

todas serão atendidas, e anunciou que o processo licitatório 

para aquisição de novos maquinários já encontra-se em 

andamento. Agradeceu também ao Dep. Giovani Cherini 

pela proposição de uma emenda parlamentar através do 

Ministério da Cidadania, destinando recursos para a 

construção do CRAS no Bairro Farroupilha, recursos estes que já 

estão disponíveis para esta municipalidade.  Solicitou a 

substituição da caixa de água da comunidade do Mato Alto.  

Falou sobre o Dia da Consciência Negra, lembrando que é 

necessário  respeito aos seres humanos independentemente 

de raça ou cor da pele. Falou sobre as matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia, manifestando-se favorável às 

mesmas. Parabenizou ao Sr. Nery Auler pelo seu empenho com 

o projeto Bambu para Todos.    V. JUNIOR KOCH BERTE – 

PROGRESSISTAS:     AUSENTE.     V. LUIZ CARLOS VIZZITO – PSDB:    

Falou sobre o pronunciamento do Sr. Nery Auler no espaço da 

Tribuna Popular desta sessão ordinária acerca do projeto 

Bambu para Todos, dizendo não saber até onde o mesmo é 

viável aqui se não há sequer um experimento, pois “bambu é 

tão bom que pode-se revirar Soledade sem encontrar um pé”,  

ademais, o próprio idealizador do projeto, Sr. Nery, poderia ter 

ao menos cultivado a planta em sua vasta propriedade, e 

assim levar os experimentos como demonstrativos para fazer as 

pessoas acreditarem na viabilidade e rentabilidade do projeto, 

disse que conversar é muito fácil, porém, infelizmente não há 
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nada concreto, e que respeita as pessoas e o Sr. Nery, que 

além de expert em bambu também já elegeu vários 

deputados, entretanto, para querer incutir idéias na cabeça 

das pessoas é necessário provar.  Agradeceu ao V. Sergio pela 

parceria na batalha por providências solicitadas pela 

comunidade, especialmente fichas para consultas junto ao 

Centro Social Urbano e reparos em estradas do interior, e 

apelou encarecidamente à administração municipal para que 

providencie reparos na Av. Farrapos, onde chegou ao cúmulo 

de estourar um pneu de plantadeira pelas más condições da 

pista, disse não gostar de criticar, mas o faz por solicitação da 

comunidade. Com relação à iluminação pública, disse saber 

que logo será adotado o sistema LED, contudo, há muitos 

pontos escuros que necessitam de reparos para não 

comprometerem a segurança da população. Procedeu a 

leitura da seguinte mensagem recebida:  “Meu grande amigo. A 
medida que o ano vai chegando ao fim , peço-lhe que cuide de si, 
evite acidentes, porque peças de reposição para os modelos antigos 

como você não tem mais em estoque”.   V. MIGUEL ADONES DE 

CAMPOS – MDB:    Manifestou pesar e solidariedade à V. Ida 

Dolores Walendorff e seus familiares pelo falecimento de sua 

mãe, ocorrido na semana passada, disse saber que a dor 

desta perda é muito grande e rogou a Deus que conforte os 

seus corações.  Parabenizou à comunidade Nossa Senhora da 

Saúde, do Bairro Ipiranga, pelo sucesso alcançado na 

realização da festa em homenagem à padroeira, na semana 

passada, dizendo ser aquela comunidade privilegiada com 

pessoas maravilhosas que não medem esforços em prol da 

coletividade.  Apelou ao Dep. Márcio Biolchi, da bancada do 

MDB, para que proponha emenda parlamentar destinando 

recursos para aquisição de um veículo e equipamentos para o 

Conselho Tutelar deste município. parabenizou a todos os 

doadores de sangue deste município, especialmente o grupo 

Sangue Bom, do Bairro Ipiranga, pelo Dia do Doador 

Voluntário.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

Parabenizou à diretoria do Soledade Piscina Clube, pelo 

excelente baile de chopp realizado no último sábado na sede 
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daquela agremiação, e também pelo belíssimo trabalho de 

revitalização daquele espaço, a fim de oferecer aos seus 

associados excelentes condições de lazer e recreação. 

Parabenizou também à equipe sub 19 do Soledade Futebol 

Clube, pelo sucesso que vem conquistando junto ao 

campeonato Estadual e convocou a todos os torcedores para 

participar da final no próximo domingo, às 15:00hs. Apelou à 

Rio Grande Energia – RGE, para que realize as devidas 

adequações em seu sistema de trabalho a fim de não deixar 

mais soltos nas vias públicas os galhos resultantes das podas 

realizadas junto às redes de iluminação pública.    V.  SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Apoiou as palavras do V. Pedro 

Marafon com relação ao futebol sub 19 deste município, cuja 

equipe do Soledade Futebol clube competirá na final no 

próximo final de semana no estádio Aldo Porto, disse ser esta 

uma competição importante ao nosso esporte e convidou a 

toda a comunidade para participar.  Parabenizou ao jornal 

Folha de Soledade pelos trinta e cinco anos de excelentes 

serviços prestados à comunidade de Soledade e também pelo 

sucesso do troféu Folha de Soledade, realizado no último final 

de semana no Clube Comercial desta cidade.  Parabenizou 

também à empresa de ônibus Santa Rita, lembrando a 

trajetória de muitos anos de serviços prestados à nossa 

comunidade.   V. SIDNEI BARBOSA DE SOUZA – PDT:    

Manifestou pesar e solidariedade à V. Ida Walendorff e seus 

familiares pelo falecimento de sua mãe, na semana passada.  

Solicitou ao Executivo Municipal que providencie com a 

máxima urgência a notificação aos proprietários de imóveis 

localizados nas proximidades da esquina formada pelas ruas 

Maurício Cardoso e Prudente de Moraes, acerca da 

responsabilidade, nos termos da legislação vigente, pela 

conservação e manutenção das calçadas e passeios públicos 

frontais a suas propriedades, pois ali há muito tempo são 

constatadas irregularidades que já ocasionaram quedas, 

especialmente de pessoas idosas que utilizam-se da calçada, 

disse acreditar que a mesma situação repita-se em outros 

locais e apelou encarecidamente para que o seu pedido seja 
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atendido, pois mesmo que tal responsabilidade caiba ao 

proprietário, depois de algum acidente ter acontecido as 

conseqüências recairão sobre a municipalidade. Parabenizou 

aos doadores de sangue deste município, especialmente ao 

Grupo Sangue Bom, pelo dia do Doador Voluntário de Sangue.    

ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO DIA:   

POSTAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES MATÉRIAS FORAM:   1-   

Moção nº 74/2019 – de Apelo  - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   2-  Moção nº 75/2019 – de Apelo  - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.   3-  Moção nº 76/2019 – de 

Parabéns- APROVADO POR UNANIMIDADE.   4-  Moção nº 

77/2019 – de Apelo- APROVADO POR UNANIMIDADE.  5-  

MOÇÕES: Moção nº 78/2019 – de Protesto - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   6-  Moção nº 79/2019 – de Apelo - APROVADO 

POR UNANIMIDADE.  7-  Moção nº 80/2019 – de Parabéns- 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  8-  Moção nº 81/2019 – de 

Apoio  - APROVADO POR UNANIMIDADE.   EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS:   NINGUÉM FEZ USO DA PALAVRA.    COMUNICAÇÕES 

DE BANCADAS:   V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:   Apoiou 

a moção de apelo do V. Edson com relação à coleta seletiva 

de resíduos, lembrou que o projeto iniciou-se por iniciativa da 

administração municipal no ano passado mas a população 

ainda necessita muito de conscientização, e sugeriu à 

administração que utilize parte dos recursos oriundos da 

emenda parlamentar dos catadores para a divulgação e 

conscientização da coleta seletiva, pois tal prática é de 

extrema relevância para o meio ambiente.  Falou sobre um 

problema seguidamente vivenciado pela comunidade do 

Loteamento Ortiz, que são as quedas de luz toda vez que falta 

energia no município de Mormaço, e apelou à Rio Grande 

Energia para que substitua o transformador daquele local. 

Tornou a falar sobre o projeto Farmácia Solidária, 

recentemente inaugurado na cidade de Flores da Cunha, e 

disse que continuará lutando pela implementação do mesmo 

aqui, pois é de extrema relevância para a comunidade.   V. 

EDSON IVO STECKER – PSDB:   Agradeceu o apoio dos demais 

edis na aprovação de sduas proposições apreciadas nesrta 
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sessão ordinária, sobretudo a moção de apelo em prol da 

coleta seletiva de resíduos, e citou exemplos de transtornos 

causados pela falta de separação do lixo, assim como os 

benefícios obtidos pela separação correta, fatores estes que a 

população certamente desconhece.   V. SIDNEI SOUZA 

BARBOSA – PDT:  Agradeceu a acolhida dos demais edis neste 

período em que esteve no exercício da vereança. Apoiou a 

moção do V. Edson com relação aos agendamentos de 

consultas e reconsultas junto às unidades básicas de saúde do 

município, e sugeriu que este poder legislativo trabalhe único 

nesta causa,pois sabe que tal situação é extremamente 

desconfortável para a comunidade. Com relação ao lixo e à 

limpeza urbana, concordou que a sociedade deve sim ser 

conscientizada e este é o único caminho, mesmo que custe a 

penalização por descumprimento da legislação vigente.   V. 

MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:  Parabenizou à equipe sub 

19 do Soledade Futebol clube pelo sucesso que vem 

alcançando no Campeonato municipal e convidou a toda a 

comunidade para participar da competição  final, no próximo 

final de semana no estádio Aldo Porto, e disse ser esta uma 

competição importante ao nosso esporte. Parabenizou 

também à equipe Sub 17 de FutSal, que também conquistou a 

classificação na Tacinha RBS no último final de semana. Falou 

sobre a liberação de novos recursos oriundos de emenda 

parlamentar do Dep. Márcio Biolchi, pelo Ministério do Turismo, 

para serem aplicados em benfeitorias na Praça Olmiro Ferreira 

Porto, e disse ser este mais um resultado das viagens dos edis a 

Brasília. Parabenizou à administração municipal pelo projeto 

Banco do Empreendedor, que muito tem beneficiado às micro 

e pequenas empresas de nosso município. Parabenizou 

também à Secretaria Municipal de Assistência Social pela 

realização do baile de debutantes Sonho de Princesa.    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. 

 

 



11 

 

 

 

Presidente                                                     Secretário 

 

 

Presentes: 

 

 

 


