
ATA 1286/2020 
Aos 05 dias do mês de outubro 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 secrtaria fez a leitura dos 
expedientes, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1285/2020. No Pequeno Expediente o vereador Silvino 
Maróstica se manifestou contrário ao projeto de reforma tributária mesmo sendo do mesmo partido, no 
entanto ressaltou pontos positivos do governo atual como a reforma administrativa que resultou em uma 
economia de mais de bilhões de reais aos cofres publicos, bem como desburocratizações no meio ambiente 
para facilitar aberturas de açudes. Comentou sobre uma nova semente que esta entrado no país que mostra 
ser um perigo para contaminação do solo. O vereador César A. Menegat rebateu afirmando que as reformas 
administrativas já eram projetos do governo Sartori. Criticou os aumentos de impostos que eram propostos 
pelo Governador Leite, principalmente no setor da uva e do vinho. Relatou que teve aumento de 92 cargos de 
confiança no governo estadual. Criticou a decisão para a volta das aulas ser jogada para os pais. O vereador 
Dirceu Gizéria comentou a necessidade da reforma nos banheiros da praça. Defendeu a indicação de abertura 
da estrada próximo ao cachoeirao, pois lembra que era muito utilizada para práticas de esportes, turismo e 
até para os agricultores e por ser uma estrada pública é um dever que temos de reformar esta estrada. A 
vereadora Evanite L. Vedana relatou que esteve com o secretário da saúde Odir Boniatti para alinhar a 
campanha do outubro rosa, no qual não serão realizadas palestras, mas serão divulgadas informações em 
diversos meios de comunicação. Incentivou que as mulheres façam os exames, pois é um gesto de amor à 
vida. O vereador Ildo Stangherlin parabenizou o jornal o florense pelos 34 anos. Apoiou a indicação para 
reformas das estradas bem como a manutenção das estradas pavimentadas que já mostram problemas. 
Afirmou que o governo estadual tem pontos positivos, mas a proposta da reforma foi frustrante. No Grande 
Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes expedientes: 
Indicação nº 53/2020: bancada do PSDB. Para que através da secretaria competente, seja realizado uma 
reforma completa na estrada que dá acesso ao cruzamento da Barra Rio Caxias com o Rio das Antas, no 
Travessão Curuzu. Pedido de licença nº 01 de 2020: Silvino Maróstica, vereador da Bancada do PSDB, vem 
requerer em conformidade com o Art. 36 inciso II da Lei Orgânica Municipal e art. 170 do Regimento Interno 
deste Poder Legislativo, a concessão de licença por um período de 15 dias a contar na data de 08 de outubro 
a 22 de outubro do corrente ano por motivos particulares. Requerimento nº 011 de 2020: Todos os 
vereadores. Ao Deputado Federal Giovani Cherini, coordenador da Bancada Gaúcha no Congresso Nacional, 
para que junto a bancada e principalmente aos deputados eleitos pela região, ajudem o Hospital Geral (HG) 
de Caxias do Sul com Emendas Parlamentares. Ofício de Congratulação: Ao Jornal O Florense pelos 34 anos 
de trajetória. Bancada do PSD. Nas explicações pessoais o vereador Maico Morandi defendeu as reformas 
das estradas do interior, bem como com a manutenção dos asfaltos que já apresentam problemas. Valorizou 
o programa Bel Viver. Comentou a retirada do centro de covid19 em Flores da Cunha e relatou os repasses de 
20 mil da prefeitura de Nova Pádua por três meses ao Hospital Fátima. 
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Indicou a colocação de câmaras de segurança próximos aos banheiros da praça após a reforma para precaver 
de vandalismos e proteger o bem público. O vereador César A. Menegat comentou a iniciativa da Brigada 
Militar para campanha de recolhimento de brinquedos. Alertou para o cuidado com a transmissão do 
coronavírus que ainda devemos ter, pois há casos sendo monitorados dentro do município também. Defendeu 
a reforma dos banheiros para que acontecesse ainda antes da feprocol. Comentou os buracos que já tem em 
algumas estradas, atribuindo há um mau trabalho realizado na base das estradas, tornando desperdício de 
dinheiro público. O vereador Léo Sonda comemorou a retirada do projeto de reforma tributária do governo 
do RS. Enalteceu que o ex governador Sartori que realizou uma obra muito esperada para nosso município 
que era a reforma da VRS 814, dessa forma entende que o governo devia ter tido uma continuidade. O 
presidente Danrlei Pilatti reforçou a importância para conscientização dos exames precoces para o câncer de 
mama. Enalteceu o hospital Hospital Geral, no qual relatou que participou de encontros com o parlamento 
regional em que eram debatidas alternativas para obtenção de recursos ao HG, e pode observar que é 
referência ao tratamento de oncologia. Avisou sobre as datas de vacinação da canina e felina. Relatou que na 
última terça-feira esteve em uma reunião com os membros do Passo do Vinho no Belvedere Sonda onde foi 
firmado um convenio com a cooperativa Sicredi que inicia com a disponibilização de totens. Informou ainda 
que em virtude do feriado no dia 12 de outubro a sessão será na terça-feira dia 13. Sem mais nada 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 05 dias do mês de outubro de dois mil e vinte. 
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