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Ata nº 56/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia nove de dezembro 

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, Ida Dolores Walendorff 

e Junior Koch Berté; Bancada do PSDB - Edson Ivo Stecker e Luiz 

Carlos Vizzoto, Bancada do PDT – Ilânio Casagrande Guerra. 

Havendo número legal o senhor presidente abriu os trabalhos em 

nome de Deus. Ata  Nº 055/2019, 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-  Emenda n° 02 ao Projeto de Lei n° 111/2019, 

autoria do Poder Legislativo Municipal.   2-  Emenda n° 03 ao 

Projeto de Lei n° 111/2019, autoria do Poder Legislativo Municipal. 

Emenda n° 04 ao Projeto de Lei n° 111/2019, autoria dos 

Vereadores Gustavo Baldissera e José Elton de Moraes.  3-  

Projeto de lei n° 22/2019, autoria dos Vereadores Gustavo 

Baldissera e Eduardo Tatim, Dispõe sobre o manuseio de fogos de 

artificio e artefatos pirotécnicos que produzam ruídos sonoros de 

estampido e explosão no Município de Soledade e dá outras 

providencias.   4-  Pedido de Informação n° 28/2019, Autoria do 

V. Junior KocheBerté- Bancada Progressista, Requer que seja 

solicitado ao Poder Executivo Municipal as seguintes 

informações: 

Qual valor arrecadado pelo Município através da cobrança de 

taxas pelos serviços de maquinários (Retroescavadeira, patrola, 

Caminhões), feito para terceiros pela Secretaria de Obras e 

Agricultura nos Ano de 2018 e 2019.  5-  Pedido de Informação n° 

29/2019, Autoria do V. Edson Ivo Stecker-PSDB, Solicita ao Poder 
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Executivo Municipal que providencie com urgência as seguintes 

informações:  Reitera Solicitação do pedido de Informação n° 

17/2019, para que sejam prestadas as seguintes informações 

acerca dos repasses de recursos provenientes de parte patronal 

do Regime Próprio de Previdência Social, e também dos 

pagamentos de parcelamentos das dívidas do Município de 

Soledade para com o Fundo de Previdência dos Servidores: a) Se 

os repasses da parte patronal estão sendo feitos regularmente 

pela municipalidade ao fundo; b) Se os parcelamentos 

referentes às dívidas da municipalidade para com o fundo estão 

sendo pagas em dia.    INDICAÇÕES E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  

1-   Pedido de Providência nº 231/2019 – de autoria do V. Gustavo 

Baldissera-MDB, solicita ao Poder Executivo através da Secretária 

Municipal de Obras, providencie com urgência o Patrolamento 

da Estrada geral das comunidades do Pontão da Boa União e 

Raia da Pedra.  2-  Pedido de Providência nº 232/2019 – de 

autoria do V.Edson Ivo stecker-PSDB, solicita ao Poder Executivo 

através da Secretária Municipal de Obras, providencie com 

urgência, o patrolamento da estrada Geral que liga ao Pontão 

da Boa União, passando pelo salão da comunidade, pelas 

propriedades do Falecido Sr. Louro, do senhor Cesar Bigode, até 

a estrada geral que liga ao Sr. Ibanez Portela.  3-  Pedido de 

Providência nº 233/2019 – de autoria do V. Pedro Marafon-MDB, 

solicita ao Poder Executivo através da Secretária Municipal de 

Obras, providencie com urgência a realização de reparos no 

calçamento da Comunidade de Santa Terezinha.  4-  Pedido de 

Providência nº 234/2019 – de autoria do V. Gustavo Baldissera-

MDB, solicita ao Poder Executivo através da Secretária Municipal 

de assistência Social e Moradia, providencie com urgência, a 

entrega mensal de cestas básicas para a Sra. Terezinha 

Albuquerque Rodrigues, moradora deste Município já 

devidamente cadastrada junto aquele setor. 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:  1-    Oficio do 

Gabinete. N° 451/2019,Resposta ao oficio n° 165/2019 do Poder 

legislativo Municipal.  2-  Projeto de Lei n° 115/2019, em regime 

de urgência, Autoriza a desafetação e alienação da área 

Urbana, localizada entre a Avenida Espumoso e Rua Alfeu Wedy, 
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a Nei Antônio PianaChequeler, cadastrado no CNPJ n° 

90.284.316/0001-45, com área total de 858,64 m².  3-  Projeto de 

lei n° 129/2019, Em Regime de Urgência, Autoriza o Chefe do 

Poder executivo Municipal a proceder à permuta de área de 

propriedade do Município, na forma que especifica.  4-  Projeto 

de Lei n° 130/2019, em regime de urgência, Dispõe sobre o 

Parcelamento de débitos do Município de Soledade/RS, com seu 

Regime próprio de Previdência Social,-RPPS, e dá outras 

providências.  5-  Projeto de Lei n° 131/2019, Em Regime de 

Urgência, Altera o art. 1°, 2° e 7°, da Lei Municipal de n° 4.090, de 

12 de Dezembro de 2019, que autoriza a execução do Programa 

Municipal de habitação Condomínio Residencial precioso I e do 

Condomínio Residencial Precioso II, através do Programa federal.  

6-  Projeto de Lei n° 132/2019, Em Regime de Urgência, autoriza o 

Poder executivo Municipal de Soledade a realizar o 

parcelamento de débitos de precatório decorrente de 

condenação judicial, e dá outras Providências.  7-  Projeto de lei 

substitutivo de n° 134/2019, ao Projeto de Lei n°113/2019, Altera a 

Lei Municipal n° 3.904, de 12 de Dezembro de 2017, que criou o 

Fundo Municipal do Empreendedor de Soledade - Banco do 

empreendedor.   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-   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 
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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 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-  Emenda n° 01/2019 ao Projeto de lei n° 111/2019, 

autoria do V. edson Ivo stecker-PSDB, Altera o projeto de Lei n° 

111/2019, que estima receita e fixa despesa do Município de 

Soledade para o exercício de 2019.  8-  Emenda n° 02 ao Projeto 

de Lei n° 111/2019, autoria do Vereador José Elton de Moraes.  9-  

Emenda n° 03 ao Projeto de Lei n° 111/2019, autoria do Vereador 

José Elton de Moraes.  10-  Emenda n° 04 ao Projeto de Lei n° 

111/2019, autoria dos Vereadores Gustavo Baldissera e José Elton 

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

Orçamentária Anual para o Exercício de 2020.  12-  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.  13-  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.  14-  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.  15-  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.  16-  Projeto de Lei n° 126/2019, Autoriza o 
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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.  17-  Projeto de Lei n° 

127/2019, Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter 

temporário, em 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.    

TRIBUNA POPULAR:  NÃO UTILIZADA.    GRANDE EXPEDIENTE:   V. 

EDSON IVO STECKER – PSDB:   Tornou a solicitar ao Poder Executivo 

Municipal informações acerca dos repasses da municipalidade 

ao fundo de previdência dos servidores deste município 

referentes à parte patronal, lembrou que já foram realizados 

outros parcelamentos de dívidas, e agora os valores inadimplidos 

ultrapassam o montante de cinco milhões e trezentos mil reais, 

englobando obrigações que ainda irão vencer no próximo 

exercício, como os valores correspondentes à folha do mês de 

Dezembro e ao décimo terceiro salário,  manifestou indignação 

com o fato, pois há poucos dias o gestor municipal manifestou-se 

junto à mídia dizendo que a situação estava muito boa, e hoje o 

Secretário de Administração, em sua justificativa para mais um 

parcelamento, disse que “ou paga-se os salários em dia e 

parcela-se o repasse ao fundo ou repassa os valores ao fundo 

em dia e parcela-se a folha de pagamento dos servidores”,  e 

questionou a destinação que está sendo dada aos recursos, pois 

não há vestígios de nenhuma obra ou aquisição de maquinários 

e as dívidas da municipalidade só fazem crescer, e as obras de 

pavimentação e aquisição de equipamentos previstos serão 

realizados com os recursos oriundos de financiamentos 

contraídos agora para começarem a ser honrados somente na 

próxima gestão e seguirem pelos vinte anos subseqüentes.  

Questionou também o que será feito a partir do mês de janeiro, 

quando não houver mais possibilidade de parcelar as dívidas 

com os servidores, lembrando fatos como o pagamento de sete 

mil reais (R$ 7.000,00) em recursos públicos para a realização de 

uma cavalgada, e de outro valor similar para realização de 
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cirurgia em cachorro, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e tornou a manifestar indignação com as 

declarações “mentirosas” do gestor de que as coisas estão bem, 

quando não é possível sequer manter encargos da folha de 

pagamento em dia.   V.  EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:      

Manifestou preocupação com a situação financeira da 

municipalidade a partir dos relatos do Secretário Municipal de 

Administração, Sr. Edson Portella, que, em reunião com os edis 

nesta data, deixou bem claro as dificuldades que vêm sendo 

enfrentadas, o que a administração a escolher entre parcelar a 

dívida com o fundo dos servidores e manter a folha de 

pagamento em dia ou parcelar os salários, e questionou a 

intenção do Executivo em conceder aumento significativo de 

benefício a três funcionários, conforme o Projeto de Lei Nº 

113/2019 que vem sendo discutido há dias nesta casa legislativa, 

enquanto alega dificuldades até manter os pagamentos, 

dizendo que a concessão de privilégios é inadmissível nesta 

situação. Ainda sobre o Projeto de Lei Nº 113/2019, e seu 

substitutivo Nº 134/2019, que tratam da alteração da Lei 

Municipal n° 3.904, que criou o Fundo Municipal do 

Empreendedor de Soledade - Banco do empreendedor, e 

concomitantemente concedem os aumentos supra citados de 

benefícios a três servidores, disse que tal matéria oriunda do 

Gabinete do Prefeito deixa os edis em situação delicada, pois é 

de grande relevância para os empreendedores rurais, contudo, 

por ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, não cabe ao 

Legislativo a proposição de nenhuma emenda que possibilite a 

aprovação da mesma sem a concessão dos privilégios, fato 

absurdo diante da possibilidade de parcelamento de salários 

declarada pelo Sr. Secretário, lembrou o verdadeiro massacre 

que o governo estadual vem fazendo com os servidores e disse 

não entender como a idéia de propor tal concessão atrelada a 

outra medida tão importante como a inclusão dos produtores 

rurais nos possíveis solicitantes de créditos junto ao Banco do 

Empreendedor, ante esta realidade, e parabenizou aos 

servidores municipais que estão unidos contra a proposição, 

dizendo que é necessário lutar por direitos iguais para todos.   V. 
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GUSTAVO BALDISSERA – MDB:     Tornou a manifestar 

solidariedade à V. Ida Walendorff pelo falecimento de sua mãe.  

Propôs emenda ao projeto da Lei Orçamentária Anual para o 

exercício de 2020, prevendo maior disponibilização de recursos 

para o provimento de cestas básicas a serem concedidas às 

pessoas carentes que buscam ajuda junto à Secretaria Municipal 

de Assistência Social necessitadas deste município e justificou a 

proposição citando o caso de uma pessoa muito necessitada 

que está sobrevivendo de alimentos doados por vizinhos por falta 

de assistência do setor competente, que alega não ter recursos 

para a concessão dos alimentos. Com relação ao Projeto de Lei 

Nº 112/2019, que trata da instituição do regime disciplinar dos 

Conselheiros Tutelares, agradeceu aos conselheiros que 

participaram da reunião realizada nesta casa legislativa, nesta 

segunda-feira, e disse que nenhum edil é contrário à proposição, 

porém, os mesmos entendem que as medidas deviam ter sido 

melhor discutidas com a classe antes de vir para apreciação, 

portanto, nesta semana todos os mesmos participarão de nova 

reunião com o Poder Executivo para solicitar os ajustes 

necessários, como a inclusão de representantes dos poderes 

Legislativo e Judiciário deste município na Corregedoria que 

fiscalizará o trabalho dos conselheiros.  Convidou a toda a 

comunidade para participar da reunião da AVASB, a realizar-se 

no próximo dia 19/12, nesta casa legislativa, com a presença do 

presidente da União dos Vereadores do Brasil. Parabenizou à 

população que está colocando decorações natalinas nos 

bairros, disse que está ficando muito bonito e que tais atitudes 

são louváveis. Propôs moção de parabéns ao Gabinete do Dep. 

Giovani Cherini em reconhecimento pela realização de 

seminários atinentes à saúde pública e ao bem estar animal, na 

semana passada.      V. IDA DOLORES WALENDORFF – 

PROGRESSISTAS:    NÃO FEZ USO DA PALAVRA.     V.  ILÂNIO 

CASAGRANDE GUERRA – PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. 

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS – PSB:    Solicitou ao Executivo 

Municipal que providencie com a máxima urgência a realização 

de patrolamento da estrada geral das comunidades do Pontão 

da Boa União, Boa União e Raia da Pedra, até o 
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Pinhal,justificando que a referida via apresenta condições 

precárias de conservação e necessita reparos até que possa ser 

feita a recuperação final. Falou sobre as matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia, explicando detalhadamente cada uma 

e a importância de sua aprovação para o bom funcionamento 

de todos os segmentos da administração, e manifestando-se 

favorável às mesmas. Parabenizou a todas as pessoas que 

estiveram envolvidas na realização da grandiosa festa em 

homenagem a Nossa Senhora de Soledade, no último domingo. 

Manifestou votos de boas festas a todos neste ano que finda.     

V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:    Solicitou retificação da sua 
fala no pronunciamento da semana passada com relação à solicitação 
encaminhada ao Executivo Municipal para construção de um abrigo 
com espaço reservado às ambulâncias junto à cancha de rodeio do 
parque de eventos Centenário Rui Ortiz, explicando que o referido 
abrigo servirá aos atendentes das ambulâncias que ali estiveram a 

disposição, e não apenas à SAMU, como foi divulgado.  Parabenizou 

ao servidor Denilson, responsável pelos serviços de reparos em 

bocas-de-lobo junto ao Departamento Municipal de Serviços 

Urbanos, pela sua dedicação e excelente trabalho que realiza, 

disse que há muitos funcionários exemplares e merecedores de 

todo o reconhecimento por parte da administração pública, ao 

passo que outros não o merecem tanto, contudo, para os bons 

seria muito interessante na medida do possível, conceder um 

bom aumento. Parabenizou também ao Secretário Municipal de 

Saúde, que esteve presente nesta casa legislativa fazendo um 

respaldo de seus trabalhos, oportunidade em que foi 

questionado pelos edis acerca das fichas (agendamentos de 

consultas e reconsultas junto às unidades de saúde), e colocou 

algumas sugestões que está propondo, que trarão melhorias 

para a comunidade, nas questões das fichas e dos exames, e 

tornou a solicitar que tais atendimentos sejam prestados 

separadamente, a fim de que possa-se bem atender a cada 

cidadão.  Com relação ao FAPS, disse que as palavras têm de 

ser muito bem analisadas quando colocadas na tribuna, e tem 

de primeiro  organizar e buscar se informar qualquer tipo de 

dívida que o município adquira para depois vir colocar, pois vê 
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com muita preocupação esta herança que o município herdou 

de muito tempo atrás, que é o FAPS, disse que há muito tempo 

atrás isso não era cobrado dos funcionários, e hoje o município 

está herdando esta dívida que tem de ser paga, pois o fundo de 

aposentadoria dos funcionários públicos é imexível, e não se 

pode sequer remover, disse ainda que não adianta vir conversar 

fiado sem saber o que está falando, que o Prefeito está fazendo 

bem feito e com muita responsabilidade, e questionou o que é 

melhor: parcelar o FAPS ou parcelar os salários dos funcionários 

públicos municipais que já ganham uma migalha, pois não 

podemos copiar o que o governador do estado está fazendo, e 

parabenizou ao Prefeito municipal que está fazendo seu 

trabalho com muita responsabilidade.  Anunciou à comunidade 

que o pavilhão do Bairro Farroupilha está coberto já, obra esta 

realizada graças ao esforço coletivo deste Poder Legislativo que 

trabalha unido pelo bem estar da comunidade, e, se Deus quiser, 

ainda neste ano, pretende realizar a festinha de Natal para as 

crianças daquela comunidade no pavilhão novo, prova esta de 

que vereador trabalha sim, ao contrário do que muitos pensam, 

e, àqueles que acharem que ele está falando baboseira, que 

candidatem-se, botem a cara a tapa e vão para a rua, e depois 

venham copiar o que está sendo feito aqui.    V. JOSÉ ELTON DE 

MORAES – PT:    Falou sobre as matérias constantes da Pauta de 

Ordem do Dia, explicando por que algumas  não foram inclusas 

na e terão de ficar para serem apreciadas na próxima sessão 

ordinária. Parabenizou aos Srs. Milton Dornelles e Sidnei Barbosa 

pelo belíssimo trabalho que desenvolvem com as crianças e 

jovens da comunidade através dos projetos Banda Municipal e 

Brigada Mirim. Falou sobre sua trajetória política, dizendo 

representar o Partido dos Trabalhadores, mas que a sua bandeira 

são os interesses da população, especialmente aquelas 

camadas menos favorecidas, pois a agremiação  partidária  

nem sempre lhe dá o suporte necessário em seu trabalho em 

defesa da comunidade, e lembrou reuniões e audiências 

públicas que promoveu e não pode contar com a presença de 

nenhum de seus companheiros do PT, mesmo em assuntos 

relevantes como a crise do hospital Frei Clemente e a greve dos 
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professores, atitudes com as quais não concorda.    V. JUNIOR 

KOCH BERTE – PROGRESSISTAS:     Falou sobre os últimos 

campeonatos desportivos gaúchos disputados aqui em 

Soledade e na região, parabenizando aos campeões e demais 

equipes participantes.   Falou sobre o Projeto de Lei Nº 112/2019, 

que trata da instituição do regime disciplinar dos conselheiros 

tutelares, explicando que o interesse dos edis não é o de 

beneficiar e sim contemplar à classe com condições adequadas 

de trabalho, por isso foi importantes ouvi-los em suas 

necessidades e interesses, que os ajustes sugeridos serão 

solicitados ao Executivo Municipal e, na próxima semana a 

matéria deverá estar apta para apreciação. Manifestou 

indignação com relação ao Projeto de Lei Nº 113/2019, e seu 

substitutivo Nº 134/2019, que tratam da alteração da Lei 

Municipal n° 3.904, que criou o Fundo Municipal do 

Empreendedor de Soledade - Banco do empreendedor ,matéria 

esta que vai e volta do Poder Executivo, ajustando e baixando 

valores, como em uma tentativa de convencimento aos edis de 

aprovarem-na, disse ser favorável ao auxílio financeiro, na forma 

de financiamentos, prestado aos pequenos empreendedores, 

contudo, não entende de onde a municipalidade tem retirado 

recursos para manter tais financiamentos, pois a justificativa 

utilizada para a enorme inadimplência com o fundo dos 

servidores são as dificuldades financeiras enfrentadas, contudo, 

há recursos para conceder benefícios exorbitantes a alguns 

funcionários juntamente com os empréstimos às empresas,  

questionou se o programa é realmente viável e terá 

continuidade no próximo ano, considerando o relato do Sr. 

Secretário Municipal de Administração, de que o município está 

tendo dificuldade até mesmo em manter a folha de pagamento 

em dia, e tornou a dizer que se não forem feitas as alterações 

solicitadas pelos edis, a referida matéria será rejeitada por 

unanimidade na próxima semana. Falou também sobre os 

financiamentos e dívidas contraídos pelo atual gestor, cujos 

valores ultrapassam a soma de quinze milhões de reais, para 

serem honrados nas administrações futuras, o que é inadmissível.     

V. LUIZ CARLOS VIZZITO – PSDB:    Parabenizou ao Sgto. Sidnei 
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Barbosa pelo seu belíssimo trabalho desenvolvido com as 

crianças e jovens deste município com o projeto Brigada Mirim, 

e, especialmente, pela formatura das crianças, realizada na 

semana passada.  Concordou com as palavras do V. Jorgenei, 

que é necessário muita responsabilidade na administração 

pública, contudo, o Sr. Prefeito está sendo profundamente 

irresponsável ao contrair tantas dívidas para a municipalidade, 

sobretudo, deixando de honrar os compromissos com o fundo 

dos servidores, lembrou que o governo do estado apela para o 

Banrisul para pagar o funcionalismo público, e o município está 

apelando para os recursos de tal fundo, recursos estes que 

pertencem aos servidores e é de fato imexível,  questionou ao 

edil se o mesmo considera correto seguir acumulando 

parcelamentos de dívidas ao invés de saldá-las, e disse ainda 

que é com muita tristeza que vê o município afundando-se cada 

vez mais, e, sobre a declaração do V. Jorgenei de que a dívida 

com o fundo é antiga, explicou que os mais de cinco milhões a 

serem parcelados nos com a aprovação do Projeto de Lei Nº 

130/2019, referem-se a repasses patronais não realizados desde o 

mês de maio deste ano, e, com relação à dívida de quase 

quatro milhões de reais, da mesma natureza, deixada ao final da 

administração 2009/2012, disse que os créditos de opito milhões e 

meio, da empresa Janani, seriam suficientes para saldar o dobro 

do valor do débito, além do que, foi deixado em caixa a quantia 

de um milhão e novecentos mil, portanto, não é verdade que os 

cinco milhões a serem parcelados agora sejam dívida antiga, 

lembrou também que em agosto do ano passado já foi 

parcelada outra parte de débitos com o fundo, que desta forma 

estes tornar-se-ão impagáveis, e isso não é responsabilidade. 

Parabenizou à empresa Berté Concretos pela doação dos 

bancos utilizados na revitalização de espaço no Bairro Botucaraí.   

V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:    Agradeceu à Secretaria 

Municipal de Obras pelos trabalhos que vêm realizando junto às 

vias públicas do Bairro Ipiranga, especialmente com reparos em 

bueiros, bocas-de-lobo e calçamentos, e anunciou à 

comunidade daquele bairro que os trabalhos de substituição de 

lâmpadas pelo sistema LED já iniciaram-se nas redes de 
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iluminação pública dali, e parabenizou ao Poder Executivo pela 

iniciativa e ao Legislativo pela aprovação do projeto que 

viabilizou a substituição de tal sistema, o que certamente virá 

melhorar muito a qualidade de vida da população. Parabenizou 

ao Executivo Municipal também pela realização do Natal no 

Bairro, realizado na semana passada no Bairro Ipiranga em 

parceria com a associação de moradores, evento repleto de 

brincadeiras e entretenimento para as crianças, e que obteve 

sucesso absoluto, e disse que coisas como esta são gratificantes 

para quem pratica. Agradeceu ao V. José Elton que o 

acompanhou na semana passada a Porto Alegre, onde 

estiveram recebendo uma importante medalha do Poder 

Legislativo, honraria esta outorgada a poucos vereadores no 

país.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    NÃO FEZ USO DA 

PALAVRA.    V.  SERGIO RODRIGUES DA SILVA – MDB:    NÃO FEZ 

USO DA PALAVRA.    ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   

ORDEM DO DIA:   POSTAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES MATÉRIAS 

FORAM:   1-    Projeto de Lei n° 21/2019 - APROVADO POR 

UNANIMIDADE – O espaço passará a nominar-se Castra Fácil 

Municipal Maria Júlia Pinto.  2-  Moção n° 85/2019 - APROVADO 

POR UNANIMIDADE.  3-  Moção n° 86/2019 - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  4-  Moção n° 87/2019 - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  5- Moção n° 88/2019 - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  6-  Moção nº 89/2019 - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   7-  Emenda n° 01/2019 ao Projeto de lei n° 

111/2019 - APROVADO POR UNANIMIDADE.  8-  Emenda n° 02 ao 

Projeto de Lei n° 111/2019 - APROVADO POR UNANIMIDADE.  9-  

Emenda n° 03 ao Projeto de Lei n° 111/2019 - APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  10-  Emenda n° 04 ao Projeto de Lei n° 111/2019 - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  11-  Projeto de Lei n° 111/2019 - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  12-  Projeto de Lei n° 122/2019 - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  13-  Projeto de Lei n° 123/2019 - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  14-  Projeto de lei n° 124/2019 - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  15-  Projeto de Lei n° 125/2019 - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  16-  Projeto de Lei n° 126/2019 - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  17-  Projeto de Lei n° 127/2019 - 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V. IDA 
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DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:  Parabenizou aos 

familiares da Sra. Maria Julia Pinto (in memorian), homenageada 

com a nominação do Castra Fácil, e agradeceu o carinho e 

solidariedade recebidos de todos neste momento difícil de perda 

de um ente querido.    COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:   V. 

EDSON IVO STECKER – PSDB:   Tornou a falar sobre as condições 

das estradas do interior, relatando ter recebido reclamações de 

quase todas as comunidades, dizendo que desta vez não se 

pode culpar as condições climáticas, pois há muitos dias não 

chove e lamentou que os trabalhos estejam iniciando-se e 

restando sempre inacabados, a despeito do desgaste dos 

maquinários e gastos de combustível. Com relação aos gastos 

públicos, tornou a manifestar indignação, especialmente pelas 

declarações do gestor municipal à imprensa, de que tudo está a 

mil maravilhas, enquanto o Sr. Secretário Municipal de 

Administração justifica o não repasse dos valores devidos ao 

fundo dos servidores com a necessidade de manter a folha de 

pagamento em dia, e ao mesmo tempo é discutido nesta casa 

legislativa um projeto de lei que visa a concessão de generosos 

benefícios a três servidores, benefícios estes a serem custeados 

pelo fundo. Com relação ao projeto de lei do Conselho Tutelar, 

disse esperar que as devidas alterações sejam feitas nesta 

semana a fim de que a matéria esteja apta para ser apreciada 

na próxima sessão ordinária, pois está cansado de receber  

proposições pela metade para serem aprovadas.  V. JORGENEI 

SERGIO DE SOUZA – MDB:    Parabenizou ao Poder Executivo por 

ter implantado o projeto Banco do Empreendedor, que 

atualmente beneficia em torno de cento e cinqüenta empresas 

e, a partir da aprovação do Projeto de Lei Nº 134/2019, passará a 

beneficiar também aos produtores rurais, disse que o importante 

é dar o incentivo e ver a cidade crescer, desenvolver-se e gerar 

empregos, e não se vão ser aplicados um milhão ou não, e 

questionou se o pré candidato à prefeitura, Sr. Edson Betim, 

concorda ou não que o atual gestor está correto, que o seu 

governo é forte e pensa no desenvolvimento da cidade, a 

despeito de críticas recebidas.  Disse estar armado com palavras 

para defender o governo e a comunidade, pois não pode-se 
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gerar debates vãos, e, com relação ao FAPS, disse que ao 

afirmar tratar-se de uma “herança” quis dizer que antigamente 

os funcionários eram contratados meio “a galope” e ia-se 

“empurrando com a barriga”, até chegar o momento em que o 

ex prefeito Hélio Lodi tomou uma posição e criou o fundo dos 

servidores, e hoje muitos funcionários estão aposentados sem ter 

contribuído muito com o fundo, mas de algum lugar os recursos 

têm de sair, e citou vários municípios que emanciparam-se de 

Soledade, deixando a dívida de seus funcionários para ser paga 

aqui.   V. EDUARDO TATIM – PROGRESSISTAS:    Explicou ao V. 

Jorgenei que as contratações de servidores públicos deste 

município no período anterior à criação do regime próprio de 

previdência não eram feitas “a galope”, e sim tais servidores 

contribuíam pelo regime geral de previdência, como os edis e os 

detentores de cargos em comissão o fazem até os dias atuais, 

portanto, não restou dívida nenhuma sem ser paga pela 

prefeitura e tais fatos não devem ser distorcidos.  O V. Vizzoto 
aparteou explicando que os servidores naquela época eram seletistas e 
depois passaram ao regime estatutário, e contribuíam sim com o INSS, 
e que na verdade aquelas contribuições não têm nada a ver com os 

atrasos nos repasses que acontecem atualmente,  Falou sobre as 

estradas do interior, dizendo que em alguns pontos das gerais 

está sendo realizado um excelente trabalho, contudo, as vicinais 

estão intransitáveis, tanto que os moradores do interior estão 

buscando uma maneira de chamar a mídia regional para 

divulgar a realidade que estão enfrentando, e que a única 

solução razoável seria a terceirização da manutenção das 

mesmas, pois os agricultores e produtores rurais não podem mais 

continuar sendo enrolados com tapa-buracos aqui e ali, disse 

ainda acreditar que muitos vereadores não visitam o interior, e 

convidou o V. Jorgenei para em um dia destes dar um  passeio e 

verificarem juntos a situação das vias rurais.   V. JOSÉ ELTON DE 

MORAES – PT:   Apresentou relação das comunidades cujas 

estradas receberam melhorias nos últimos tempos, disse que há 

muito que se fazer ainda, porém, muito também já foi feito, e 

não se pode generalizar como se tudo estivesse ruim, ou a 

comunidade irá pensar que os funcionários públicos não fazem 
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nada. Disse ser um edil de segundo mandato e defensor da 

administração, e que quem fez parte das administrações 

anteriores sabem que lidar com estradas não é fácil, e ninguém 

fará milagre sem dinheiro, além do que, todos os municípios de 

modo geral no país estão enfrentando dificuldades, e não 

somente Soledade.    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. Soledade, 09 de 

dezembro de 2019. 
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