
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA 1279/2020 
 

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, 
realizou-se a Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Danrlei Pilatti, Maico Morandi, Jéssica 
Boniatti, Ildo Stangherlin (PP) Léo Sonda, Evanite L. Vedana (MDB), Dirceu Gizéria, Silvino Maróstica 
(PSDB), César A. Menegat (PDT). O Presidente Danrlei Pilatti invocando a proteção de Deus, deu por 
aberta a Sessão Plenária solicitando que o vereador Maico Morandi fizesse a leitura de um trecho da 
bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1278/2020. No Pequeno Expediente a vereadora Jessica 
Boniatti relatou que recebeu questionamentos sobre a falta de medicamentos específicos no posto de 
saúde, assim, verificou que houve atraso por conta da empresa, no entanto o município providenciou a 
compra direta de parte desses medicamentos. Comentou que acha oportunas as nomenclaturas das 
rotatórias Sacarolla e Das Cooperativas através dos PLLs 04 e 05. O vereador Léo Sonda afirmou que 
considera partes específicas da reforma tributária do RS oportunas, por outro lado, é contrário em outras 
onde é prejudicial ao setor da uva e do vinho. Dessa forma, procurou deputados do MDB que se 
comprometeram em rever estas partes e afirmaram que a proposta está sendo debatida com muito 
diálogo e poderá ser alterada. Mencionou a exoneração da servida Cátia Tonello que por mais de 24 
anos fez um trabalho muito profissional, onde trabalhou com diversos presidentes e com certeza vai ter 
muito sucesso no seu novo caminho. O vereador Maico Morandi mencionou a exoneração da servidora 
Cátia Tonello o qual agradeceu o trabalho e comprometimento por tantos anos. Parabenizou o trabalho 
do diretor de esportes Samuel Pauletti que vem elaborando um mapa turístico do município, e solicitou 
aos munícipes que tem pontos, possam indicar para que sejam inclusos. Agradeceu ao Prefeito pela 
resposta ao requerimento referente aos valores do diesel pagos e afirmou que vai avaliar e estudar 
soluções e melhores alternativas. Comentou a quebra da coligação, que como jovem se sente triste e 
enganado pelos idealizadores em que até em nome de Deus fizeram política. O vereador Silvino 
Maróstica comentou a notícia de que vinícolas brasileiras celebram o crescimento do faturamento do 
setor de vinho de 86,44%. Também relatou a entrevista que o governador de Minas Gerais fez na rádio 
gaúcha e enalteceu a sua capacidade de gerir frente a pandemia do coronavirus. Se senilizou com a saída 
da servidora Cátia Tonello que foi a diretora em duas de suas gestões como presidente, e que sempre 
foi muito profissional, e lamentou a maneira que saiu. O vereador César A. Menegat mencionou a saída 
da Cátia e agradeceu o trabalho realizado. Sugeriu que colegas vereadores do PSDB cobrem do 
governador Eduardo Leite a mesma postura do Zema em Minas Gerais. Criticou que muitas pessoas 
compram rótulos e não vinhos, pois preferem pagar mais caro por um vinho internacional e não 
valorizam a qualidade do nacional que hoje é até superior, além de afirmar que o enoturismo é uma 
alavanca para o turismo da região. No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia deu 
entrada o Projeto de Lei nº 026 “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 
2021” que está em tramitação nas comissões. Foram aprovados por unanimidade os seguintes 
expedientes: Projeto de Lei nº 025 “Institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB e dá outras 
providências. ” Projeto de leis Legislativo nº 04/2020 “Denomina “SACAROLLA” a rotatória localizada 
no entroncamento entre as Ruas Arcângelo Vazzata, Rota Beleza Coloniais, Estrada Municipal Rio das 
Antas e a Estrada Municipal Travessão Curuzu.” Projeto de leis Legislativo nº 05/2020 “Denomina a 
Rotatória das Cooperativas, entre rua Arcangelo Vazatta e Avenida dos Imigrantes.” 
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Nas explicações pessoais o vereador César A. Menegat criticou o posicionamento e a altura da placa que 
indica Nova Roma do Sul, Belvedere Sonda e os Travessões, próximo a nova rotatória sacarolla, pois como 
se dá em uma subida dificulta a visibilidades para os motoristas e os turistas continuam pedindo 
informações de localização. Considera que a rotatória também é bastante dificultosa por se localizar acima 
de um morro. O presidente Danrlei Pilatti relatou que na semana passada acompanhou o secretário da 
agricultura que está também como interino nas obras, no travessão do Cerro Largo, onde iniciaram o 
alargamento da estrada. Também esteve em Porto Alegre cobrando posicionamento contrário dos 
deputados progressistas para partes da proposta de reforma tributária do RS, e o deputado Sérgio Turra 
afirmou que a bancada será contrária mesmo sendo base aliada do governo pois entende a importância e 
as dificuldades que o agronegócio e o setor vitivinícola já enfrentam. Manifestou satisfação com o retorno 
gradativo do turismo no município, com responsabilidade e seguindo os protocolos da saúde. Ressaltou o 
trabalho realizado por anos da servidora Cátia e comentou seu pedido de exoneração. Comentou a quebra 
da coligação, no qual pode-se ver quem estava preocupado em dar andamento nos serviços e 
desenvolvimento do município e quem há mais de três meses deixou seus cargos para realizar jogos 
políticos. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e 
demais vereadores. Sala de Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, aos dezessete dias do mês de agosto de dois 
mil e vinte. 
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