
ATA 1293/2020 
Aos 23 dias do mês de novembro 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 Léo Sonda fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 

1292/2020. No Pequeno Expediente a vereadora Evanite L. Vedana relatou que conversou com o prefeito 

sobre o cartão saúde do município, o qual garantiu que vai distribuir até o final deste ano, começando essa 

semana de forma conforme a necessidade dos usuários. O vereador Ildo Stangherlin comentou a distribuição 

do cartão saúde e lamenta a demora pois era uma demanda urgente, principalmente sabendo que ele está 

pronto. Solicitou muito cuidado com a divulgação de casos positivos ou negativos pela saúde pública pois 

interfere diretamente na vida das pessoas. Parabenizou o embelezamento do centro da saúde com os enfeites 

natalinos. A vereadora Jéssica Boniatti comemorou que os cartões da saúde estão prontos pois era uma 

demanda levantada aqui na casa de longa data. Manifestou sua contrariedade para entrega do cartão aos 

poucos apenas quando precisam sugerindo que a distribuição seja por uma semana por comunidade não 

resultando em aglomerações. Elogiou a decoração de natal do município onde avalia uma das que mais bonitas, 

parabenizando todos os envolvidos. Relatou que durante a semana conversou com agricultores do município 

no qual estão muito desanimados por diversos fatores como a estiagem, falta de valorização do produto. Por 

isso, defendeu por mais investimentos em políticas públicas que fortaleçam esse setor tão importante no 

município. O vereador Léo Sonda lamentou a situação de saúde pública com a pademia, onde em Flores da 

Cunha teve mais de 40 casos contabilizados no dia de hoje. Além disso, temos a estiagem que a situação está 

cada vez pior. Dessa forma, defendeu políticas para incentivar aberturas de poços artesianos para irrigação e 

até agua para consumo. Com a questão dos cartões de saúde do município, defendeu que seja entregue o mais 

breve possível, pois sabemos que é uma demanda bastante debatida aqui na casa. Elogiou os efeitos natalinos 

sendo neste ano bem diferentes e bonitos. O vereador Maico Morandi retirou. No Grande Expediente o 

vereador Maico Morandi usou a tribuna e lembrou que temos 45 dias de mandato em 2020, sendo que a 

reforma dos banheiros da praça está em andamento, a licitação está aberta e disponível no site. Parabenizou a 

decoração natalina no centro da cidade e todos os envolvidos que elaboraram, lamentando que estamos em 

pandemia e não podermos fazer eventos. Fez um pedido especial para que a comunidade também enfeite suas 

residências trazendo o espirito natalino para nossas vidas. Como único vereador reeleito, acompanhou o atual 

presidente na nova sede da câmara junto da prefeitura, pois sabemos que temos um vereador eleito que é 

cadeirante. Lamentou as dificuldades com estiagem e com a pandemia, e afirmou o compromisso em continuar 

subsidiando nossos agricultores, como por exemplo em incentivos na plasticultura, em seguros e em 

desburocratização de processos. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes expedientes: 

Projeto de Lei Legislativo nº 006 de 2020: Dispõe sobre a reserva de um percentual dos cargos e empregos 

públicos municipais para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, inciso VIII, da Constituição 

da República.  
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Projeto de Decreto Legislativo nº 03 de 2020: Aprova as Contas Públicas do Prefeito Municipal Ronaldo 

Boniatti e do Vice-Prefeito Gelson Sonda, referente ao exercício de 2018. Nas explicações pessoais o vereador 
Dirceu Gizéria parabenizou os envolvidos nas decorações natalinas da cidade, sendo uma das mais bonitas 
que recorda. Lamentou a escassez de chuva prejudicando principalmente a variedade do bordô que já está 
amadurecendo sem ter se formado a uva. Relatou que quem não tem água não têm o que fazer e mesmo 
quem tem já está acabando. Expos que os preços dos alimentos e dos produtos estão subindo no mercado e 
entende a situação pois está ficando difícil para todos. O vereador Cesar A. Menegat comentou que a Avenida 
dos Imigrantes é linda e criticou o antigo projeto da nova que retirava as palmeiras. Defendeu o planejamento 
de uma perimetral para circulação de grandes veículos. Comentou a missa de nossa senhora da saúde onde 
todos pediram saúde para toda população, mas solicitou mais consciência da população frente a pandemia. 
Avaliou que abertura de poço artesiano é caro. O presidente Danrlei Pilatti avaliou que de modo geral a 
estiagem é uma das maiores preocupações no município no momento, o que é legal e possível a secretaria já 
está fazendo, e para os próximos anos será prioridade assegurar agua em suas propriedades. Relatou que 
estamos buscando medidas rápidas para solucionar a questão da acessibilidade no poder legislativo, sabemos 
que a câmara tem apontamentos desde 2015, por isso buscamos ocupar o auditório na prefeitura para o 
plenário, para iniciar a próxima legislatura. Deixou elogios para decoração e iluminação natalina no centro da 
cidade, tornando o centro mais bonito. 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 23 dias do mês 
de setembro de dois mil e vinte. 
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