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Ata nº 58/2019 

 

Ata da sessão ordinária realizada no dia dezesseis 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. As Atas  Nº 056/2019 e Nº 057/2019,  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-   Oficio: ,Miguel Adones de Campos, 

Através do Presente, passo às mãos de Vossa Excelência,  para 

inscrição que compõem a chapa n° 1, candidata a eleição para 

a mesa Diretora do Exercício do ano de 2020.  2-  Moção n° 

90/2019,Moção de Parabéns autoria do V. Gustavo Baldissera-

MDB, para ser enviada à Empresa Mores Matérias de Construção.    

INDICAÇÕES E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA:  NADA CONSTA. 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS DO EXECUTIVO:   1- Projeto de Lei 

Substitutivo n° 135/2019, ao Projeto de Lei 132/2019, Autoriza o 

Poder Executivo Municipal de Soledade a realizar o 

parcelamento de débito de precatório decorrente de 

condenação Judicial, e dá outras providências.   2-  Projeto de 

lei Substitutivo de n° 136/2019, ao Projeto de lei n° 112/20129, 

Altera a Lei Municipal de n° 4.028/2019, cria o Capitulo XVI, que 

institui o regime disciplinar dos conselheiros Tutelares, e renumera 

o Capítulo referente às Disposições Finais.  3-  Projeto de Lei n° 

137/2019, Fica concedido o Poder Executivo Municipal de 

Soledade a firmar Termo de Fomento com repasse de recursos 
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financeiros para a APAE- Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, no valor de R$ 63.324,00 ( sessenta e três mil 

trezentos e vinte quatro reais), para auxiliar a equipe técnica 

disciplinar.  4-  Oficio: 455/2019, Resposta ao Pedido de 

Informação de n° 17/2019  5-  Oficio: 456/2019, Solicita a retirada 

do projeto de lei de n. 136/2019, de 16 de Dezembro de 2019; e 

solicita na pauta a inclusão do Projeto de lei n° 112/2019.   

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° 90/2019,Moção 

de Parabéns autoria do V. Gustavo Baldissera-MDB, para ser 
enviada à Empresa Mores Matérias de Construção.  2-  PROJETO 

DE LEI Nº 112/2019– Altera a Lei Municipal de nº 4.028/2019; cria o 

capítulo XVI, que institui o regime disciplinar dos Conselheiros 

Tutelares e renumera o Capítulo referente às Disposições Finais.  

3-  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, a Nei Antônio 

PianaChequeler, cadastrado no CNPJ n° 90.284.316/0001-45, 

com área total de 858,64 m².   4-  Projeto de Lei n° 

119/2019,Institui o Programa “Jovem Aprendiz Precioso”, para a 

contratação de adolescentes aprendiz pelo Município de 

Soledade.   5-  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.   6-  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.   7-  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.   8-  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 
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providências.    9-  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.  

10-  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.    11-  

Projeto de Lei Substitutivo n° 135/2019, ao Projeto de Lei 132/2019, 

Autoriza o Poder Executivo Municipal de Soledade a realizar o 

parcelamento de débito de precatório decorrente de 
condenação Judicial, e dá outras providências.  12-  Projeto de 

Lei n° 137/2019, Fica concedido o Poder Executivo Municipal de 

Soledade a firmar Termo de Fomento com repasse de recursos 

financeiros para a APAE- Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, no valor de R$ 63.324,00 ( sessenta e três mil 

trezentos e vinte quatro reais), para auxiliar a equipe técnica 

disciplinar.   13-   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.    TRIBUNA POPULAR:  NÃO UTILIZADA.    

GRANDE EXPEDIENTE:   V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   Falou sobre 

o período eleitoral, que acontecerá no próximo ano, ocasião em 

que vários políticos tornam a bater às portas dos eleitores. 

Manifestou votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo à 

comunidade em geral. Falou também sobre a situação 

financeira do Hospital de Caridade Frei Clemente, manifestando 

grande satisfação com o pagamento em dia dos vencimentos e 

do décimo terceiro salário dos funcionários, assim como com as 

condições de comodidades, aparelhamento e novos serviços 

especializados oferecidos junto à instituição, possibilitando um 

atendimento de qualidade à população, e também com o fato 

de a população ter voltado a acreditar na casa de saúde, 

colaborando e apoiando as campanhas, assim como aqueles 
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políticos que viabilizaram a destinação de recursos através de 

emendas parlamentares, e agradeceu a todos que de uma 

forma ou de outra colaboraram para que a pesada crise fosse 

superada e disse esperar seguir contando com a força 

proveniente desta união.    V.  EDUARDO  TATIM - PROGRESSISTAS:        

Falou sobre o Projeto de Lei Nº 134/2019, que 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, dizendo ser totalmente favorável à inclusão dos 

produtores rurais, e o que repudia na referida matéria é o fato de 

o servidor Cláudio Balestrelli ter-se utilizado de tão lindo projeto, 

na tentativa de obtenção de um benefício próprio, colocando 

dentre as alterações à legislação original a concessão de uma 

verba de função para si próprio em valor bem superior ao salário 

percebido pela grande maioria dos trabalhadores municipais, o 

que é um absurdo, pois o referido servidor, além de já perceber 

a importância de $R 1.000,00 (mil reais) mensais pela sua 

atuação como presidente do banco do empreendedor,  é muito 

bem remunerado pela municipalidade, tendo inclusive já 

incorporado funções gratificadas em seus vencimentos, e tal 

concessão é inadmissível ante a situação vivenciada pelo país 

de modo geral,  lembrou que os servidores deste município 

tiveram em reunião com o Poder Executivo solicitando pequeno 

reajuste em seus vencimentos no início deste ano e tiveram seu 

pedido negado sob alegação de falta de recursos, portanto, é 

absurdo agora cogitar-se a possibilidade de conceder o 

incentivo salarial de $R 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a um 

único funcionário enquanto muitos operários ganham sequer 

metade disso, disse também ao Sr. Cláudio que sua atitude foi 

lamentável, manifestando-se em redes sociais, jogando a 

opinião dos empresários contra os vereadores e faltando com a 

verdade, que de maneira alguma tira-lhe o mérito pelo trabalho 

que desempenha, contudo, denegrir a imagem do poder 

público junto à população, sobretudo em defesa de interesse 

próprio, torna-o um funcionário público horrível para este 

município, tanto que nem mesmo o apoio de seus colegas de 

trabalho o mesmo tem, e questionou se o mesmo afastou-se do 
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Conselho Municipal de Previdência porque não levaria benefício 

nenhum, e sugeriu-lhe que, como apreciador de redes sociais, 

abra o Portal da Transparência do município e verifique qual é a 

remuneração dos demais trabalhadores.   V. GUSTAVO 

BALDISSERA – MDB:     Falou sobre as matérias constantes da 

Pauta de Ordem do Dia desta sessão ordinária, lembrando que o 

Poder Legislativo analisa, discute e emite pareceres acerca de 

todas as proposições, e seus  posicionamentos são mantidos com 

o princípio da convicção e da constitucionalidade, pois não 

considera correta a aprovação de medidas que ataquem à 

municipalidade, e em sua vida pública, jamais aprovará nada 

contra os seus princípios, disse acreditar que sejam estes o 

sentido da democracia, e solicitou a todos que tenham respeito 

pelo parlamento municipal de Soledade, onde treze edis 

trabalham com afinco. Lembrou a audiência realizada com o 

juiz do Foro desta comarca, Dr. José Pedro Guimarães, em prol 

do Hospital Frei Clemente, com a instituição às portas da 

falência, quando foi solicitada pelos edis uma auditoria na casa 

de saúde.   O V. Edson aparteou informando que naquela ocasião 
todos os edis assinaram um documento solicitando a auditoria no 
hospital, e o Ministério Público nunca manifestou-se sequer 

informando se havia iniciado ou não tal auditoria.  Salientou que 

todos os edis foram batalharam incansavelmente em prol do 

hospital, sem distinção de siglas partidárias, e os recursos vieram, 

possibilitando a recuperação da saúde financeira daquela 

instituição, disse orgulhar-se em ter feito parte daqueles que 

estiveram nesta luta, e agradeceu àqueles que o conduziram 

através do voto à vereança, mesmo  defendendo uma bandeira 

por vezes tão pouco respeitada como a causa animal. Tornou a 

agradecer aos demais edis pela aprovação do projeto de 

nominação do Castra Fácil Maria Julia Pinto, e ao Dep. Cajar 

Nardes, proponente da emenda que destinou recursos para a 

implementação do projeto. Parabenizou ao Rotary Club Novos 

Tempos de Soledade pela realização do belíssimo almoço no Lar 

Mãe Cúria, no último domingo,  à SOCIPA, pela realização de um 

jantar em prol da causa animal, no último sábado, e à empresa 

Moraes Materiais de Construção, pelo seu décimo aniversário de 
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fundação. Disse que 2019 foi um ano muito produtivo para a 

municipalidade e manifestou votos de Feliz Natal e Próspero Ano 

Novo a todos.      V. IDA DOLORES WALENDORFF – PROGRESSISTAS:    

Disse que cada edil foi eleito para realizar um trabalho de 

acordo com os anseios da comunidade, portanto, o dever de 

cada um é olhar pelo povo, independentemente de siglas 

partidárias. Falou sobre a séria crise enfrentada pelos servidores 

públicos estaduais neste momento, disse que é necessário sim 

cada um batalhar por seus direitos, mas não se pode englobar 

todos os políticos como incorretos, pois os duvidosos existem sim, 

contudo, há também a questão do respeito, e não se pode 

generalizar as pessoas com base em uma minoria.  Falou 

também sobre a sua trajetória política, dizendo ter procurado 

fazer tudo o que podia sempre, contudo, há ainda muito a ser 

feito, que o cargo político é passageiro, mas a causa que cada 

um abraçou é para a vida. Manifestou votos de Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo a todos e agradeceu as manifestações de 

carinho, respeito e amizade.     V.  ILÂNIO CASAGRANDE GUERRA 

– PDT:   NÃO FEZ USO DA PALAVRA.   V. JOÃO FRANCISCO DOS 

SANTOS – PSB:      Falou sobre a situação vivenciada pelos 

servidores públicos do estado, que nesta data realizam muitos 

protestos, e disse apoiá-los sabendo das dificuldades 

enfrentadas por aqueles trabalhadores, e espera que os 

parlamentares conscientizem-se e não aprovem nenhuma 

medida que prejudique os direitos dos servidores. Falou também 

sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, 

explanando detalhes de cada uma destas. Parabenizou ao Sr. 

Jonas Morais pelo projeto Natal Solidário,  e manifestou votos de 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos.     V. JORGENEI SERGIO 

DE SOUZA – MDB:    Falou sobre a responsabilidade dos edis, 

como legisladores, que está acima de qualquer coisa, que foram 

eleitos  pela comunidade para representá-la a altura que 

merece, o que não é fácil, pois muitas vezes vêem-se diante de 

fogo cruzado ante as matérias a serem apreciadas e são 

interpretados de forma diferente, contudo, nem Jesus Cristo que 

só fez o bem conseguiu organizar a comunidade, muito menos 

nós pecadores.  Disse que 2019 foi um ano um pouco trabalhoso, 
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sobretudo para quem gosta de lutar pelas causas da 

comunidade, o que é muito bom, e, com relação ao 

desempenho dos edis, disse que os mesmos não estão para 

brincar, e convidou àqueles que vêm espalhando comentários 

de que estes só trabalham quatro vezes por mês, para que o 

acompanhem no dia a dia a averigúem se a realidade é mesmo 

esta, pois a verdade deve sempre prevalecer. Solicitou ao 

Executivo Municipal que providencie com urgência através do 

setor competente a realização de reparos em alguns pontos das 

redes de iluminação pública das comunidades do Espraiado e 

Santa Terezinha.  Finalizou manifestando votos de Feliz Natal e 

Ano Novo a todos, disse saber que as coisas não andam fáceis, 

pois estamos passando por um momento de reestruturação no 

país de modo geral,  mas solicitou à comunidade que não 

desanime, pois o dia de amanhã sempre poderá ser melhor, e é 

preciso confiar em Deus.   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:    

Parabenizou à administração municipal, especialmente à 

Secretaria de Assistência Social e Habitação realizado pelos 

professores, de formação do CRAS, diplomando mais de 

quatrocentas pessoas no último final de semana, e também à 

APAE, pelo belíssimo trabalho desenvolvido junto à comunidade 

soledadense. Agradeceu à sua família, aos colegas de trabalho 

e a todas as pessoas que estiveram do seu lado neste ano de 

2019, ajudando-lhe e confiando no seu trabalho, especialmente 

à frente deste Poder Legislativo, disse ter dado sempre o seu 

melhor e desculpou-se por alguma falta que possa ter cometido. 

Falou sobre as matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia, 

solicitando que cada um pense bem no que terá de fazer, 

independentemente de pressões externas recebidas, pois cada 

um é adulto e responsável. Tornou a dizer que estará sempre a 

disposição da comunidade soledadense. Manifestou votos de 

Feliz Natal e Ano Novo a todos.    V. JUNIOR KOCH BERTE – 

PROGRESSISTAS:     Falou sobre o grande número de matérias 

constantes da Pauta de Ordem do Dia desta última sessão 

ordinária do exercício, quando normalmente não há proposições 

a serem apreciadas e acontece apenas a eleição da Mesa 

Diretora. Falou também sobre a composição da chapa 
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candidata à Mesa Diretora para o exercício de 2020, da qual 

fará parte, dizendo que a partir deste momento tentará fazer a 

diferença mesmo diante de tantas dificuldades, contudo, 

discorda de muitas medidas do Poder Executivo, como no caso 

do novo parcelamento de dívidas da municipalidade para com 

o Fundo dos Servidores, que deverá ser apreciado nesta data, o 

qual considera inaceitável, pois esta já é a quarta vez que a 

administração parcela débitos de tal natureza, acumulando 

uma dívida de quase treze milhões de reais com o referido fundo, 

e a renegociação protelando obrigações para serem honradas 

por outros gestores não é um bom caminho, e sugeriu que as 

despesas sejam melhor controladas a fim de caberem no 

orçamento e evitar inadimplências. Falou também sobre o 

Projeto de Lei Nº 134/2019, que gerou grande polêmica na última 

semana, disse que todos os edis são totalmente favoráveis ao 

Banco do Empreendedor e também à inclusão dos produtores 

rurais dentre os possíveis solicitantes do crédito, contudo, são 

contrários à forma como o mesmo foi proposto, atrelando uma 

medida tão importante como a inclusão dos produtores rurais à 

concessão de benefícios para servidores municipais, lembrou os 

inúmeros projetos de concessão de incentivos a empresas 

aprovados por unanimidade nesta casa legislativa, mas disse 

considerar injusta a aprovação de concessão de reajuste salarial 

de dois mil e trezentos reais (R$ 2.300,00) a um servidor enquanto 

muitos operários trabalham de sol a sol com muito pouco mais 

do salário mínimo, e ainda, que a culpa maior certamente não é 

do servidor beneficiado e sim dos gestores, que certamente 

pretendem com tal medida cumprir  promessas de campanha. 

Manifestou votos de Feliz Natal e Ano Novo a todos.     V. LUIZ 

CARLOS VIZZITO – PSDB:    Convidou a toda a comunidade para 

que leve suas crianças participarem do projeto O Brilho de Um 

Sorriso, no parque de eventos Centenário Rui Ortiz, no próximo 

dia 21/12.  Falou sobre o novo parcelamento de dívidas da 

municipalidade para com o Fundo dos Servidores, lembrando 

mais uma vez as manifestações com cartazes e faixas, realizadas 

no ano de 2012, e apresentou o mesmo questionamento 

daqueles manifestantes “Onde está o dinheiro do FAPS” agora, 
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lembrou ainda que naquela ocasião o atual gestor foi declarar 

junto às mídias que aquele prefeito merecia cadeia, e 

questionou o que este merece, se além de não pagar aqueles 

débitos deixados em 2012, que  encontram-se parcelados com 

prazo de vinte anos, ainda acumulou novas dívidas quatro vezes 

maiores do que aquela, e disse ainda que não adianta maquiar 

a situação do município, pois o mesmo, se já não está 

totalmente quebrado não demorará muito a ficar. Sobre o 

Projeto de Lei Nº 134/2019, disse ao Sr. Cláudio Balestrelli que o 

mesmo escolheu o caminho errado quando começou a detonar 

o Poder Legislativo nas redes sociais, pois o benefício pretendido 

por ele certamente não seria aprovado, mas se a intenção fosse 

realmente o bem estar da comunidade o Executivo, quando 

apresentou o projeto de lei em questão, em substituição à 

proposição inicial q eu era o P. L. Nº 113/2019, teria  retirando 

da matéria a previsão de tal benefício e deixando apenas as 

alterações que previam a inclusão dos produtores rurais aos 

financiamentos do Banco do Empreendedor, garantindo assim a 

aprovação unânime em prol dos produtores, pois nunca foi ou 

será negado nesta câmara de vereadores um incentivo ao 

crescimento da municipalidade, contudo, e presente proposição 

de alteração ao projeto Banco de Empreendedor veio embutida 

deste reajuste salarial a três servidores apenas, falou sobre os 

vencimentos da maioria dos servidores municipais, que em 

pouco ultrapassam o salário mínimo, e disse considerar um 

absurdo a concessão de reajuste desta monta a um único 

servidor em detrimento de todos os outros.   V. MIGUEL ADONES 

DE CAMPOS – MDB:    Agradeceu as presenças, de uma 

professora muito querida dos seus tempos de escola, a Sra. 

Indiara Pasetti, por quem tem profundos carinho e respeito, e 

também da sua família, que o apóia e acompanha em todos os 

momentos, disse considerar esta uma data importante na sua 

trajetória, pois mais uma vez estará concorrendo à presidência 

da Casa Legislativa. Disse que nesta última sessão ordinária do 

exercício de 2019 gostaria de estar aprovando somente projetos 

bons e construtivos para a municipalidade, contudo isso não é 

possível, e citou também os estragos causados pelo temporal na 
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comunidade de São Tomé, e falou brevemente sobre as 

matérias constantes da Pauta de Ordem do Dia e, quanto ao 

Projeto de Lei Nº 134/2019, justificou aos agricultores, produtores 

rurais e à população em geral que nenhum vereador desta casa 

legislativa é contrário à inclusão dos trabalhadores rurais dentre 

os possíveis beneficiários do Banco do Empreendedor, mas sim à 

concessão de aumento de verbas para três servidores, que veio 

atrelada à proposição, pois é absurdo conceder maiores 

benefícios a pessoas que já recebem além dos vencimentos pelo 

desempenho de suas funções públicas para fazer tal trabalho 

desde a criação do banco, como previsto na Lei Municipal Nº 

3.904/2017.     V. PEDRO ROMÁRIO MARAFON – MDB:    

Parabenizou à equipe do Soledade FutSal pela sua belíssima 

atuação nas competições da Tacinha RBS. Parabenizou à 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto pela 

realização do projeto Natal nos Bairros, levando alegria às 

comunidades, e à comunidade Sagrada Família pela belíssima 

festa em homenagem à padroeira, realizada no último final de 

semana. Tornou a falar sobre os entulhos, dizendo que o possível 

está sendo feito e todos podem constatar que a cidade está 

mais limpa, lembrou à população que nesta semana estará 

sendo realizada a coleta no Bairro Expedicionário e na próxima 

será no Bairro Botucaraí, e apelou à RGE para que pare de 

podar galhos de árvores e deixar soltos junto às vias públicas, pois 

isso ocasiona maiores depósitos de entulhos por parte da 

comunidade. Com relação ao Projeto de Lei Nº 134/2019, disse 

que o Sr. Claudio Balestrelli está de parabéns pelo excelente 

trabalho que sempre prestou junto á municipalidade, contudo, 

não concordar com a concessão de aumento de salário 

atrelada à  referida matéria, e citou o seu próprio salário como 

motorista com quinze anos de serviço ao município.    V.  SERGIO 

RODRIGUES DA SILVA – MDB:    Falou sobre as matérias constantes 

da Pauta de Ordem do Dia, dizendo serem quase todos 

excelentes medidas para a municipalidade e manifestando-se 

favorável aos mesmos à exceção do Projeto de Lei Nº 134/2019 e 

explicando aos pequenos empresários, produtores rurais e à 

comunidade em geral, que este poder legislativo não é de 
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maneira nenhuma contrário ao Banco do Empreendedor e à 

concessão de incentivos aos mesmos, ao contrário, esta é uma 

excelente medida tomada pelo Executivo Municipal, contudo a 

concessão de aumento salarial para três funcionários que veio 

atrelada ao projeto de lei em questão é absurda, lembrou ter 

administrado a casa legislativa no exercício de 2018 e tomado 

medidas de economia como o corte de diárias, cursos de 

formação e colo9cado os servidores na parede para que 

economizassem o máximo de recursos, e por isso foi criticado 

pela imprensa, tanto que deixou de executar uma parte 

significativa do orçamento previsto para aquele exercício, 

portanto, não pode concordar com as medidas salariais 

propostas pelo PL 134, pois as pessoas a serem privilegiadas com 

o Banco do Empreendedor já recebem vencimentos extras pela 

realização de tal trabalho, e o aumento numa época como esta 

seria imoral, pois a maioria esmagadora dos trabalhadores 

municipais, como os operários, recebem o salário mínimo ou 

pouco mais, e que é pela concessão de privilégios a poucos que 

o país está deste jeito.    ESPAÇO REGIMENTAL:   NÃO UTILIZADO.   

ORDEM DO DIA:   POSTAS EM VOTAÇÃO AS SEGUINTES MATÉRIAS 

FORAM:   1-   Moção n° 90/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  

2-  PROJETO DE LEI Nº 112/2019- APROVADO POR MAIORIA, com 

votos contrários dos vereadores Ilânio Casagrande Guerra, Luiz 

Carlos Vizzoto, Gustavo Baldissera, Eduardo Tatim e Ida 

Walendorff.  3-  Projeto de Lei n° 115/2019- APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   4-  Projeto de Lei n° 119/2019- APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   5-  Projeto de Lei n° 121/2019- APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   6-  Projeto de Lei n° 128/2019- APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   7-  Projeto de lei n° 129/2019- APROVADO POR 

UNANIMIDADE.   8-  Projeto de Lei n° 130/2019- APROVADO POR 

MAIORIA, com votos contrpários dos vereadores Luiz Carlos 

Vizzoto, Ida Dolores Walendorff, Junior Berte e Eduardo Tatim.    9-  

Projeto de Lei n° 131/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  10-  

Projeto de lei substitutivo de n° 134/2019- REJEITVADO POR 

UNANIMIDADE.    11-  Projeto de Lei Substitutivo n° 135/2019, ao 

Projeto de Lei 132/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.  12-  

Projeto de Lei n° 137/2019- APROVADO POR UNANIMIDADE.   13-   
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Projeto de lei n° 22/2019 - APROVADO POR UNANIMIDADE.   Neste 

momento o Sr. Presidente suspendeu a sessão ordinária para 

realização da eleição da Mesa Diretora para o exercício de 

2020, que conteve uma única chapa inscrita, com a seguinte 

composição: Chapa 01 PRESIDENTE: V. Miguel Adones de Campos;VICE-

PRESIDENTE: V. Junior Koch Berte; 1º SECRETÁRIO: V. Ida Dolores Walendorff; 

2º SECRETÁRIO: V. Jorgenei Sergio de Souza.  A Chapa 01 foi eleita por 

unanimidade em votação nominal, nos termos da Resolução Nº 

008/2018 – Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Soledade. Após,  foi formada a Comissão 

Representativa de vereadores para o período do recesso, 

ficando esta com a seguinte composição: Presidente: V. José 

Elton de Moraes; Vice-Presidente: V. Gustavo Baldissera; 

Secretário: V. Edson Ivo Stecker; Relator: V. Sergio Rodrigues da 

Silva.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  V.  SERGIO RODRIGUES DA SILVA – 

MDB:  Parabenizou ao novo Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores e manifestou votos de boas festas a todos. 

Agradeceu ao Dep. Giovani Feltz pela destinação de duzentos 

mil reais em recursos para este município.  V. PEDRO ROMÁRIO 

MARAFON – MDB:  Parabenizou À Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Vereadores e manifestou votos de bom trabalho e 

boas festas a todos.  V. MIGUEL ADONES DE CAMPOS – MDB:  

Agradeceu o carinho a apoio de todos durante este ano e na 

eleição para a Mesa Diretora, e disse aos servidores municipais 

que a rejeição unânime ao Projeto de Lei Nº 134/2019 foi em 

reconhecimento ao trabalho de todos, sem distinção.    

COMUNICAÇÕES DE BANCADAS:   V. EDSON IVO STECKER – PSDB:   

.  V. JORGENEI SERGIO DE SOUZA – MDB:    .   V. EDUARDO TATIM – 

PROGRESSISTAS:    .   V. JOSÉ ELTON DE MORAES – PT:   .    E como 

nada mais houve, foram encerrados os trabalhos em nome de 

Deus, do que para constar foi lavrada a presente ata que é 

assinada. Soledade, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

Presidente                                                     Secretário 
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