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Ata nº 55/2019 

 

 

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. 

Ata  Nº 054/2019, posta em votação, foi 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-  Projeto de 

Lei n° 21/2019,Autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, Dispõe 

sobre a denominação de Órgão Público, e dá outras 

providências.  2-  Moção n° 85/2019, Moção de Apelo, autoria do 

V. Pedro Marafon-MDB, solicita para que a RGE no momento em 

que for fazer a poda de galhos e copas de arvores que este4jam 

oferecendo riscos e danificando os fios de energia elétrica, 

solicitem ao poder Executivo Municipal um caminhão para 

acompanha-los e já fazer o recolhimento dos galhos cortados.   

3-  Moção n° 86/2019, Moção de Parabéns, Autoria do V. Pedro 

Marafon-MDB, parabeniza a Diretoria da Soledade Piscina Club 

pelo 9° Piscina Chopp.  4-  Moção n° 87/2019, moção de 

parabéns autoria do V. João Francisco dos Santos-PSB, para ser 

enviada à Direção e Coordenadoria da Capela Santa Luzia, da 

comunidade do Passo da Taipa, em reconhecimento à belíssima 

festa em homenagem à Padroeira, realizada no dia 1° de 

Dezembro.   5-  Moção n° 88/2019, moção de parabéns autoria 

dos Vereadores, João Francisco dos Santos-PSB e Eduardo Tatim, 

Bancada Progressista, para ser enviada à Equipe do Soledade 

Futebol Clube, em reconhecimento à conquista do Campeonato 
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Gaúcho na copa Sub 19 de futebol.  6-  Moção nº 89/2019, 

Moção de Parabéns, autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, para 

ser enviada ao gabinete do Dep. Giovane Cherini, em 

reconhecimento ao sucesso alcançado com a realização do 1° 

Seminário Nacional do Bambu, e pelo 1° Seminário Nacional das 

PICs, aplicado na Saúde e no Bem estar Animal.  7-  Pedido de 

Informação n° 27/2019, autoria do V. Jorginei Sergio de Souza-

MDB, Solicita informações com relação aos projetos de 

construção de banheiros através da Secretária Municipal de 

Assistência Social e Moradia.    INDICAÇÕES E PEDIDOS DE 

PROVIDÊNCIA:  1-  Indicação n° 20/2019, autoria do V. Jorginei 

Sergio de Souza-MDB, Solicita ao Executivo Municipal que 

determine o setor competente as providências necessárias para 

a construção de um abrigo com espaço reservado para a 

permanência das ambulâncias junto a cancha de Rodeio do 

Parque Centenário Rui Ortiz.  2-  Indicação n° 21/2019, autoria do 

V. Eduardo Tatim, bancada Progressista, solicita ao Poder 

Executivo Municipal para que estude a realização de 

terceirização para a conservação das Estradas do Interior.  3-  

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

Baldissera-MDB, solicita ao Poder Executivo através da Secretária 

Municipal de Obras, providencie com urgência o Patrolamento 

da Estrada da Comunidade do Araça.  4-  Pedido de Providência 

nº 225/2019 – de autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao 

Poder Executivo através da Secretária Municipal de Obras, 

providencie com urgência, a notificação da empresa que 

prestou serviço de pavimentação das Ruas do Loteamento 

Farrapos, para que realizem os devidos reparos nas calçadas 

daquelas vias, que estão apresentando afundamento e 

irregularidades que oferecem perigo aos transeuntes.  5-  Pedido 

de Providência nº 227/2019 – de autoria do V. Sidnei Barbosa de 

Souza-PDT, solicita ao Poder Executivo através da Secretária 

Municipal de Obras, providencie com urgência, a realização de 

reparos no calçamento e passeio público do entroncamento da 

Rua Fontoura Xavier com a Av. Espumoso, Bairro Ipiranga.  6-  

Pedido de Providência nº 228/2019 – de autoria do V. Sidnei 

Barbosa de Souza-PDT, solicita ao Poder Executivo através da 

Secretária Municipal de Obras, providencie com urgência, a 
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realização de reparos no calçamento e passeio público da Rua 

Marau, nas proximidades do N° 255 e do entroncamento com a 

Av. Espumoso, Bairro Ipiranga.  7-  Pedido de Providência nº 

229/2019 – de autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, solicita ao 

Poder Executivo através da Secretária Municipal de Obras, 

providencie com urgência, a realização de revisão geral nas 

redes de iluminação pública da Rua José Dassi Colombo, Bairro 

Botucaraí e do acesso ao centro Tecnológico.  8-  Pedido de 

Providência nº 230/2019 – de autoria do V. Gustavo Baldissera-

MDB, solicita ao Poder Executivo através da Secretária Municipal 

de Obras, providencie com urgência, a construção de Boca-de-

lobo na Rua Rui tatim, nas proximidades do n° 004, bairro 

Botucaraí. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1-    

Projeto de Lei n° 119/2019, Institui o Programa “Jovem Aprendiz 

Precioso”, para a contratação de adolescentes aprendiz pelo 

Município de Soledade.  2-  Projeto de Lei n° 121/2019, Altera o 

art. 6° da Lei Municipal de n° 3.360/2011, do capitulo II da 

Estrutura permanente de cargos.  3-  Projeto de Lei n° 122/2019, 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo 

determinado mediante processo seletivo, simplificado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público.  4-  Projeto de Lei n° 123/2019, autoriza o Poder Executivo 

a contratar por tempo determinado, mediante processo seletivo 

simplificado, para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público.  5-  Projeto de lei n° 124/2019, 

Autoriza o Poder Executivo a Efetuar a contratação temporária, 

mediante processo seletivo em excepcional interesse público, 

pessoal para trabalhar na Secretaria Municipal de Obras e 

Serviço Publico.  6-  Projeto de Lei n° 125/2019, Autoriza o Poder 

Executivo a contratar, em caráter temporário, em excepcional 

interesse publico, através de processo seletivo simplificado, 

pessoal para trabalhar na Secretaria Municipal da Assistência 

Social.  7-  Projeto de Lei n° 126/2019, Autoriza o Poder Executivo 

a contratar, em caráter temporário, em excepcional interesse 

publico, através de processo seletivo simplificado, pessoal para 

os diversos programas de atendimento à saúde de Secretaria 

Municipal da Saúde.  8-  Projeto de Lei n° 127/2019, Autoriza o 

Poder Executivo a contratar, em caráter temporário, em 
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excepcional interesse publico, através de processo seletivo 

simplificado, pessoal para programas de combate a Endemias, 

Primeira Infância Melhor-PIM e agentes de saúde, todos através 

da Secretaria Municipal da Saúde.  9-  Projeto de Lei n° 128/2019, 

em regime de urgência, institui o Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Soledade/RS, Compreendendo os serviços Públicos de 

abastecimento de Água, esgotamento sanitário, limpeza Urbana 

e manejo de Resíduos Sólidos, drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas, e dá outras Providências.   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 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.  4-   Projeto de Lei n° 117/2019, Altera a Alínea 

“D”, inciso II do Art. 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.  5-  Projeto de lei n° 20/2019, 

Autoria dos Vereadores Edson Ivo Stecker e Eduardo Tatim, 

Dispõe sobre a denominação de imóvel do Município.    TRIBUNA 

POPULAR:  NÃO UTILIZADA.    GRANDE EXPEDIENTE:   V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:   Apelou ao Poder Executivo Municipal para que 

retome com a máxima urgência as obras de canalização de 

redes de água na comunidade São Lucas, onde houve danos à 

canalização antiga por conta de trabalhos realizados naquele 

local, deixando os moradores sem o abastecimento há vários 

meses, lembrou o caso das estradas do interior, cujos trabalhos 

de manutenção  freqüentemente restam inacabados e disse 

esperar que o mesmo não aconteça com o abastecimento de 

água. Apelou também à Secretaria Municipal de Saúde para 

que estude outra forma de agendamentos de consultas e 

reconsultas junto às unidades básicas de saúde, pois o sistema 
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atual está gerando enormes transtornos à comunidade e 

prejudicando ainda mais este setor tão deficitário que é a saúde 

pública, lembrou da reunião realizada com o Sr. Secretário 

Municipal de Saúde, Diego Vidaletti, que prometeu a solução 

para o impasse em poucos dias, contudo, passou-se o ano e até 

agora nenhuma providência foi tomada. Tornou a manifestar 

apoio aos professores e servidores da rede estadual de 

educação que encontram-se em greve por melhores salários e 

condições mais dignas de trabalho.   V.  EDUARDO  TATIM - 

PROGRESSISTAS:      Apoiou os professores e servidores da rede 

estadual de educação em sua luta por condições mais dignas 

de trabalho, disse saber que os novos governantes vêm 

defendendo muito a mudança, contudo, é inadmissível que 

mexa-se com a classe dos professores, pois estes são a base para 

a formação de todas as demais profissões, devendo portanto 

serem muito valorizados e não massacrados, como vem 

acontecendo em nosso país, com uma dolorosa inversão de 

valores.  Falou sobre visita realizada à comunidade do Pinhal, 

onde constatou o estado precário de conservação das estradas, 

disse que a situação das vias secundárias de modo geral, é 

lamentável, e quem anda pelo interior sabe disso, denotando 

que não importa a quantidade quantos maquinários novos sejam 

adquiridos pela municipalidade,  o atendimento a todas as 

necessidades rurais é quase impossível, dada a precariedade da 

situação,  mais uma vez apelou ao Executivo Municipal para que 

considere a possibilidade de terceirização dos trabalhos de 

manutenção das vias principais deixando somente as vicinais a 

cargo da Secretaria Municipal de Obras, lembrando um fato 

lamentável ocorrido na comunidade do Pinhal, quando duas 

cargas de frango foram perdidas em decorrência de atolamento 

do veículo de escoamento da produção, pelas más condições 

da estrada, e sugeriu que os agricultores sejam isentos do 

pagamento de imposto, considerando a falta de cuidado da 

administração para com as necessidades dos mesmos, o que 

leva a crer que a arrecadação do setor primário seja dispensável 

aos cofres municipais.   V. GUSTAVO BALDISSERA – MDB:     

Parabenizou à equipe do Soledade Futebol Clube pelo 

campeonato gaúcho,  conquistado na Copa Sub 19, no último 
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final de semana.  Falou sobre o Primeiro Seminário Nacional de 

Propostas Integrativas em Saúde Animal, do qual participou na 

semana passada, onde foi possível constatar a importância de 

algumas medidas para a saúde, tanto humana quanto dos 

animais, e disse que se as pessoas tivessem consciência da 

importância das propostas integrativas em saúde pública haveria 

bem menos adoecimentos. Parabenizou à coordenadoria da 

Capela Santa Luzia, da comunidade do Passo da Taipa, pela 

belíssima festa em homenagem à padroeira, realizada no último 

domingo. Solicitou ao Poder Executivo que providencie com a 

máxima urgência através do setor competente a realização de 

melhorias na estrada da comunidade do Rincão do Araçá. Com 

relação aos desníveis nos passeios públicos das vias recém 

pavimentadas do Loteamento Farrapos, disse que realmente há 

a questão da empresa que abandonou as obras, a qual 

encontra-se em tratativas judiciais, mas outra já foi contratada 

para finalizar o trabalho. Solicitou também revisão nas redes de 

iluminação pública da Rua José Dassi Colombo e do Centro 

Tecnológico, e construção de boca-de-lobo na Rua João Rui 

Tatim. Manifestou apoio à luta dos professores e servidores da 

rede estadual de educação, que seguem em greve por 

melhores salários e condições de trabalho.      V. IDA DOLORES 

WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    AUSENTE.     V. JOÃO 

FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Manifestou apoio aos 

professores e servidores da rede estadual de educação e disse 

que todos os edis estão batalhando junto aos seus deputados em 

prol da classe, pois é inadmissível tirar-se direitos conquistados 

pelo servidor, especialmente os da educação, que tanto 

representam para a sociedade de modo geral. Parabenizou à 

equipe do Soledade Futebol Clube pela conquista do título 

inédito de Campeão da Copa Sub 19 de Futebol de Campo, no 

último final de semana, reunindo número recorde de público num 

belíssimo e vitorioso evento, realizando o sonho de elevar o nome 

do esporte  Soledadense a todo o estado. Parabenizou também 

à coordenação da capela Santa Luzia, da comunidade do 

Passo da Taipa, pela belíssima festa em homenagem à 

padroeira, realizada no último domingo. Agradeceu à 

administração municipal pelas melhorias realizadas na academia 
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ao ar livre localizada na praça Cândido Carneiro Junior, e 

também pela bela decoração natalina posta no local. 

Parabenizou aos edis autores do projeto de nominação da nova 

unidade básica de saúde do Loteamento Farrapos, no Bairro 

Missões, e disse que a personalidade homenageada é muito 

merecedora de tal honraria.     V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – 

MDB:    Parabenizou à nova patronagem do CTG 3 Coqueiros, 

empossada em jantar solene no último final de semana e disse 

estar muito empolgado com as novas idéias trazidas pelos 

mesmos, especialmente com relação aos programas 

tradicionalistas ao vivo, o que a seu ver virá resgatar o 

tradicionalismo e os valores familiares que estão se perdendo ao 

longo do tempo, reunindo artistas e apreciadores da arte 

gaúcha.  Falou sobre o projeto Campereando a Cultura Gaúcha, 

que há tempo vem tentando implementar junto ao parque de 

eventos Centenário Rui Ortiz, visando justamente a transmissão 

de programas tradicionalistas ao vivo e também a criação de 

um palco de eventos onde possam ser realizadas as 

apresentações das diversas modalidades artísticas durante as 

edições do Rodeio Internacional e outros eventos similares deste 

município, disse que isso não é viver de passado e sim respeitá-lo 

e cultuar a tradição.  Solicitou ao Executivo Municipal que 

providencie a construção de um abrigo com espaço reservado 

às ambulâncias e funcionários da SAMU junto à cancha de 

rodeio do parque de eventos Centenário Rui Ortiz.    V. JOSÉ 

ELTON DE MORAES – PT:    Manifestou apoio aos professores e 

servidores da rede estadual de ensino, assim como a todos os 

demais servidores públicos estaduais que lutam contra as novas 

medidas propostas pelo governo com relação à previdência e 

aos planos de carreira, citou algumas destas medidas, disse 

considerá-las inaceitáveis e que já está em contato com os 

deputados de sua bancada, solicitando que posicionem-se 

contrários às mesmas, e sugeriu que tome-se as devidas 

providências com relação às grandes empresas devedoras e 

sonegadoras de impostos no estado ao invés de tirar os direitos 

adquiridos do funcionalismo, pois não é justo que a corda 

arrebente sempre no lado mais fraco. Falou sobre o período 

eleitoral que se aproxima, e disse que são  necessárias honradez 
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e honestidade aos candidatos, a fim de evitar promessas 

descabidas à população durante as campanhas. Ainda sobre a 

greve dos professores, disse ter participado da Caminhada 

Iluminada, e novamente manifestou o seu apoio à classe.    V. 

JUNIOR KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.     V. LUIZ CARLOS VIZZITO – PSDB:    Falou sobre a 

personalidade a ser homenageada com a nominação da nova 

unidade básica de saúde do Bairro Missões, disse ser a mesma 

muito merecedora da honraria, e lembrou seus feitos junto à 

comunidade do Bairro Botucaraí.  Manifestou apoio aos 

professores e servidores da rede estadual de ensino na sua luta 

por melhores salários e condições mais dignas de trabalho, disse 

ter sido duramente criticado nas redes sociais por ser membro do 

mesmo partido do governador do estado e mais uma vez 

lembrou que a implantação do Piso Nacional dos professores da 

rede municipal aqui em Soledade ocorreu na administração 

Cainelli/ Vizoto, portanto, não admite tais críticas, pois quer ser 

lembrado pelos seus feitos e não por partidos, e lembrou ainda 

que o Sr. Tarso Genro, quando esteve Ministro da Educação, 

criou o Piso Nacional, contudo, mais tarde estando no governo 

do Estado do Rio Grande do Sul, deixou de adequar os 

vencimentos dos professores. Parabenizou à toda a equipe e 

apoiadores do Soledade Futebol Clube pela conquista do 

campeonato da Copa Sub 19 de Futebol de Campo, no último 

final de semana. Tornou a solicitar a substituição da caixa de 

água da comunidade São Sebastião, a fim de proporcionar 

melhores condições de armazenamento da água para aqueles 

moradores, que até hoje contam com um reservatório muito 

antigo e de material pouco saudável. Apoiou as palavras do V. 

Edson com relação aos agendamentos de consultas e 

reconsultas junto às unidades básicas de saúde deste município.   

V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    Falou sobre as novas 

medidas propostas pelo governo do estado com relação à 

previdência e aos planos de carreira dos servidores públicos,  

disse já ter contatado os deputados de sua bancada para que 

mobilizem-se contra tal proposição da maneira como está 

se4ndo apresentada  e anunciou que os mesmos o farão sim. 

Parabenizou à toda a equipe e apoiadores do Soledade Futebol 
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Clube pela conquista do campeonato da Copa Sub 19 de 

Futebol de Campo, no último final de semana, e lembrou que de 

fato muito desta conquista deve-se aos Srs. Francisco e Matheus 

Lodi, grandes apoiadores daquele clube desportivo.  Com 

relação à água na comunidade São Lucas ,anunciou que todas 

as famílias receberam os devidos reparos em suas redes de 

abastecimento. Parabenizou à Diretora do Departamento 

Municipal de Meio Ambiente, Sra. Caroline Leite, pelo excelente 

trabalho que vem desenvolvendo à frente daquele setor, 

especialmente na conscientização da comunidade para a 

necessidade do correto descarte do óleo evitando a poluição 

dos lençóis de freáticos.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

Manifestou apoio aos professores e servidores grevistas, disse que 

a sua causa é muito justa, que infelizmente o governador do 

estado enganou o povo e comparou-o ao ex presidente 

Fernando Collor de Mello, lembrou que o mesmo dizia no período 

eleitoral que o ex governador não pagava os vencimentos em 

dia porque não queria e sugeriu que faça aparecer então o 

dinheiro e honre as suas promessas aos trabalhadores.  Apelou a 

todos os educadores e mantenedores de projetos sociais e 

culturais infantis que repassem às crianças um pouco de 

educação ambiental, sobretudo com relação aos entulhos, que 

atualmente constituem um grande problema para a 

municipalidade.  Falou sobre a personalidade a ser 

homenageada com a nominação da unidade básica de saúde 

do Bairro Missões, lembrando seus feitos por nossa comunidade.  

Parabenizou à toda a equipe e apoiadores do Soledade Futebol 

Clube pela conquista do campeonato da Copa Sub 19 de 

Futebol de Campo, no último final de semana, e falou sobre a 

importância que teve o apoio da municipalidade a este notável 

clube desportivo.    V.  SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    NÃO 

FEZ USO DA PALAVRA.   V. SIDNEI BARBOSA DE SOUZA – PDT:    

Falou sobre a atual situação vivenciada pelos servidores públicos 

do estado de modo geral, dizendo ser também uma vítima do 

governo, e parabenizou aos demais edis por estarem 

defendendo o justo  e correto, sem importarem-se com siglas 

partidárias. Convidou a todos para prestigiarem a formaturas da 

Brigada Mirim, que será na próxima quinta-feira, e agradeceu as 



10 

 

palavras do V. Vizzoto com relação a este belíssimo projeto. 

Manifestou apoio aos professores e disse que os mesmos 

merecem todo o reconhecimento e respeito, pois sem estes 

nenhuma outra profissão seria possível. Tornou a solicitar 

providências com relação ao calçamento e passeio público das 

esquinas formadas pelas ruas Maurício Cardoso e Prudente de 

Moraes.    ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   ORDEM DO 

DIA:   POSTAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES MATÉRIAS FORAM:   1-    

1-  Moção n° 82/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  2-  

Moção n° 83/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  3-  Moção n° 

84/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  4-   Projeto de Lei n° 

117/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  5-  Projeto de lei n° 

20/2019 - APROVADO POR UNANIMIDADE – A Unidade Básica de 

Saúde do Loteamento Farrapos, no Bairro Missões, passar a 

nominar-se Nédio Vacari.   EXPLICAÇÕES PESSOAIS:   NINGUÉM 

FEZ USO DA PALAVRA.    COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:   V. 

EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:   .   V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:  Agradeceu aos demais edis pela aprovação 

unânime ao projeto de nominação da unidade básica de saúde 

do Bairro Missões, lembrou os notáveis feitos do Sr. Nédio Vacari 

(in memorian) pela comunidade soledadense, especialmente 

junto ao Bairro Botucaraí.  Relatou ter sido procurado por 

vereadores da região interessados em implantar em seus 

municípios o projeto da Farmácia Solidária, esta que considera 

uma medida de grande relevância para a comunidade, disse ter 

ficado feliz com o interesse das municipalidades vizinhas e que 

espera vê-la implementada aqui o mais rápido possível.  

Parabenizou ao Grupo de Arte Nativa Vaqueanos da Cultura 

pela conquista da nona posição na classificação do ENART 2019.  

Parabenizou também à toda a equipe e apoiadores do 

Soledade Futebol Clube pela conquista do campeonato da 

Copa Sub 19 de Futebol de Campo, no último final de semana.  

V. SIDNEI DE SOUZA BARBOSA – PDT:   Falou sobre as condições 

das estradas do interior, sobretudo na comunidade do Rincão 

dos Lautert, onde havia um atoleiro e, ao retirarem a terra do 

local, os maquinários da Secretaria Municipal de Obras 

danificaram a cerca de uma propriedade, deixando-a 

danificada, e também não resolveram o problema do atoleiro na 
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estrada. Agradeceu a acolhida e  o carinho recebido dos 

demais edis e servidores desta casa legislativa durante o período 

em que esteve no exercício da vereança, disse saber que o edil 

não tem poder de executar mas sim de fiscalizar e reivindicar, e a 

sua bandeira sempre será a educação. Agradeceu também 

pela homenagem prestada à Brigada Militar e disse esperar ter 

conseguido cumprir bem o seu papel.   V. EDSON IVO 

STECKER – PSDB:   Falou sobre a sua emenda ao Projeto de Lei Nº 

111/2019 *- Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, 

prevendo a destinação de recursos para a construção de um 

pavilhão na comunidade do Rio Brilhante e solicitou o apoio dos 

demais edis na aprovação da mesma. Agradeceu aos demais 

edis pela aprovação unânime do projeto de nominação da 

Unidade Básica de Saúde Nédio Vacari, do Bairro Missões, e 

lembrou os seus feitos em prol da comunidade soledadense. 

Falou também sobre a administração da ex governadora Yeda 

Crucius, lembrando que as últimas obras desta região foram 

realizadas naquela gestão, e disse que infelizmente os problemas 

enfrentados pelo funcionalismo público gaúcho são herança 

negativa de vários governos. Lembrou também obras deixadas 

em andamento da administração Cainelli/ Vizzoto que nunca 

receberam andamento e hoje beiram a ruína, como é o caso da 

construção em frente ao Hospital Frei Clemente. Apelou ao Poder 

Executivo para que atenda aos seus pedidos de informação, e 

listou vários que aguardam resposta há vários meses.    V. MIGUEL 

ADONES DE CAMPOS – MDB:   Agradeceu a colaboração do V. 

Sidnei Barbosa neste período em que esteve no exercício da 

vereança. Convidou a todos os edis e à comunidade em geral 

para prestigiarem o encontro de corais, que acontecerá no 

Centro Cultural Lauro Franco Leitão no próximo sábado.  

Apresentou uma lista de localidades onde foram realizados 

consertos em redes de distribuição de água, construção de 

fossas sépticas e outros trabalhos pela Secretaria Municipal de 

Obras, denotando grande empenho da administração municipal 

em atender às necessidades da população.    V. JOSÉ ELTON DE 

MORAES – PT:   Falou sobre um projeto que pretende implementar 

em parceria com a escola Julia Lopes de Almeida, projeto este 

para o qual já está em busca de recursos. Parabenizou 
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novamente à toda a equipe e apoiadores do Soledade Futebol 

Clube pela conquista do campeonato da Copa Sub 19 de 

Futebol de Campo, no último final de semana, e lembrou a 

aprovação do projeto de terceirização da manutenção daquele 

estádio, aprovado nesta casa legislativa há alguns anos.    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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