
 
 

 

ATA 1011/2015 
Aos dois dias do mês de Março de dois mil e quinze, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, 
realizou-se uma Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Léo Sonda, Silvino Maróstica, Eloi 
Marin, Ildo Stangherlin, Cesar Augusto Menegat, Claudiomiro Tonet, Nestor Tonello e Jovani Gizéria. 
O Presidente Léo Sonda invocou a proteção de Deus e deu por aberta a Sessão Plenária solicitando 
ao vereador Ildo Stangherlin para que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. A seguir o Presidente 
Léo Sonda convidou a Sra. Iria Maria Dias De Oliveira para que fizesse o juramento e a entrega da 
declaração de bens. A seguir, o Presidente declarou empossada a vereadora. Logo em seguida foi 
aprovada a Ata nº 1010/2015. No Pequeno Expediente o vereador Ildo Stangherlin deu as boas 
vindas à colega vereadora Iria Maria Dias. Essa experiência ficará marcada em sua vida e desejou-
lhe um bom trabalho junto aos demais colegas. Falou sobre a greve dos caminhoneiros e lamentou 
que um motorista perdeu a vida em defesa de sua classe. Não só os caminhoneiros, mas todos 
deveriam defender essa causa. Falou sobre a denúncia ocorrida durante a 13ª Feprocol. Disse que 
os bombeiros vieram fazer a vistoria e constaram pequenas irregularidades. Não foi denúncia, 
apenas coincidiu com a vistoria dos profissionais. Conversamos com Prefeito Municipal e ele nos 
passou que não recebeu nenhuma denúncia. A vereadora Iria Maria Dias De Oliveira agradeceu a 
colega vereadora Maria Marta M. Sonda pela oportunidade de ocupar seu lugar neste Poder 
Legislativo. Disse que pretende fazer um bom trabalho junto com os demais colegas. O vereador 
Nestor Tonello deu as boas vindas à colega vereadora Iria Maria Dias e desejou-lhe um bom 
trabalho junto aos demais colegas. Falou sobre a grave dos caminhoneiros e disse que o motorista 
que perdeu a vida não deveria ter perseguido o caminhoneiro que furou a barreira e ainda se colocou 
na frente do caminhão. Não lembro o nome do município, mas a população em geral participou da 
paralisação em apoio aos caminhoneiros. Lamentou que os municípios da região não estão se 
mobilizando para cobrar melhorias. O vereador Silvino Maróstica justificou a indicação 10/2015 e 
concorda que seja aberta uma perimetral para desviar o transito de caminhões de carga do centro da 
cidade. Falou sobre a reta final da safra da uva e lamentou a baixa graduação da uva. O prejuízo 
recai sempre sobre os agricultores. Lamentou que os jovens não permanecerão na colônia. 
Precisamos de indústrias e comércio para que nossa cidade tenha futuro e continue crescendo e se 
desenvolvendo. Deu as boas vindas à colega vereadora Iria Maria Dias e desejou-lhe um bom 
trabalho junto aos demais colegas. O vereador Cesar Augusto Menegat falou sobre a mobilização 
dos caminhoneiros e a classe deveria proibir a passagem das autoridades e não dos produtores que 
precisam criar possibilidades para sobreviver. Com essas paralisações, os agricultores não 
conseguem entregar a produção. A mobilização deveria ser realizada em Brasília. Falou sobre a 
instalação de uma Universidade Federal UFRGS na região Serra Gaúcha a qual vai atender muitos 
municípios. Falou sobre a falta de professores na Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Gelain. O 
Governo investe no politécnico que precisa ter professores disponíveis no turno da noite. 
Infelizmente o salário desses profissionais é cada vez pior. Na Ordem do Dia foi aprovado por 
unanimidade o Projeto de Lei 06/2015 que “Concede desconto no pagamento de IPTU/TSU para o 
exercício 2015”. Foi aprovada a Indicação 10/2015 dos vereadores da bancada do PMDB e PSDB 
para que o Poder Executivo faça um estudo para viabilizar a construção de uma perimetral desde a 
VRS 814 nas proximidades da Vinícola Boscatto até o trevo de acesso a Nova Roma do Sul. 
Indicação 11/2015 dos mesmos vereadores para que a Secretaria de Obras realize um estudo 
topográfico e pluvial antes de iniciar a colocação do asfalto nas ruas do centro da cidade. 
Permanece na Mesa o Projeto de Lei 05/2015 que “Cria e regulamenta o regime diferenciado de 
trabalho com escala de revezamento aos servidores ocupantes do cargo Técnico de Enfermagem e 
dá outras providências”. Nas Explicações Pessoais o vereador Claudiomiro Tonet deu as boas 
vindas à colega vereadora Iria Maria Dias e desejou-lhe um bom trabalho junto aos demais colegas. 
Essa experiência ficará marcada em sua vida. Falou sobre a greve dos caminhoneiros e infelizmente 
quem paga é o consumidor final. A classe foi pouco fortalecida. Enquanto faziam greve, os 
deputados estavam liberando passagens áreas aos cônjuges passearem e não para trabalhar, sendo 
um absurdo. Disse que a uva e demais produtos estão desvalorizando e dificultando ainda mais a 
situação dos agricultores. O vereador Cesar Augusto Menegat falou sobre a reportagem do Jornal 
Nacional referente ao tratamento utilizado nos produtos e citou o exemplo da banana. Disse que uma 
a caixa de uva foi comprada por uma família no Rio de Janeiro onde todos da família passaram mal 
e o resultado foi uma multa de R$ 25.000,00 mil. Temos que respeitar o período de carência de cada 
produto para que o consumidor não tenha problemas de saúde. Temos que analisar a qualidade da 
produção e ter consciência do que estamos produzindo. O vereador Silvino Maróstica lamentou os 



produtores de má fé que vendem os produtos antes do prazo da carência. Falou sobre as passagens 
que os deputados estão pagando para os seus cônjuges, sendo uma vergonha o que acontece em 
Brasília. O Deputado Federal Mauro Pereira foi o único a votar contra o recebimento de passagens. 
Pediu que a Casa encaminhe Votos de Louvor pela postura do deputado nessa votação. Falou sobre 
a instalação de uma Universidade Federal UFRGS na região da Serra Gaúcha. Disse que a mesma 
deveria ser instalada entre Caxias e Farroupilha para facilitar o deslocamento dos alunos. Com a 
população que Caxias Do Sul tem, já deveria ter uma Universidade Federal. Todos nós pagamos 
impostos e deveríamos ter os mesmos direitos. O vereador Eloi Marin falou sobre a instalação de 
uma Universidade Federal UFRGS na região da Serra Gaúcha e lamentou a lentidão. Caxias do Sul 
tem cerca de 40 mil universitários e por conta disso seria interessante a instalação em Caxias. Tudo 
indica que seja instalada em Forqueta ou Farroupilha. Falou sobre a precariedade da telefonia rural 
que vem causando muitos transtornos. Falou sobre a 13ª FenaVindima e destacou a organização e 
sucesso do desfile de carros alegóricos. Falou sobre as denúncias e afirmou que elas aconteceram 
por parte de alguém e posteriormente os bombeiros vieram fiscalizar. Mesmo assim a 13ª Feprocol 
foi um grande sucesso. O vereador Ildo Stangherlin falou sobre o uso de agrotóxicos e o número 
de embalagens recolhidas é assustador. Se continuarmos dessa maneira vamos pagar caro. Falou 
sobre a 13ª FenaVindima e destacou a organização do evento que volta-se mais para a parte 
comercial. Destacou que Flores da Cunha tem um amplo estacionamento, diferente de Nova Pádua. 
Parabenizou o Presidente, Comissão Organizadora, soberanas e demais pessoas que colaboraram 
com a realização dessa festa. Falou sobre a denúncia colocada pelo colega vereador Eloi Marin. 
Disse que vieram os fiscais e bombeiros, mas não se sabe de quem partiu. Infelizmente a 
fiscalização foi feita prestes a iniciar a 13ª Feprocol. O vereador Presidente Léo Sonda falou sobre 
as denúncias e na minha opinião seria melhor conversar com as pessoas porque as denúncias não 
levam a nada. Falou sobre os protestos e o problema todo é a situação do Brasil. Precisamos mudar, 
mas essa mudança tem que começar por Brasília. Os caminhoneiros não tem um sindicato que os 
represente, mas a partir desta paralisação montaram uma comissão para buscar seus direitos a nível 
federal. A presidente já aumentou em 35% o preço da energia elétrica. Os deputados devem cobrar 
providencias da Presidente caso contrário o pior pode acontecer. Agradecendo a proteção de Deus, 
o Presidente deu por encerrada a primeira Sessão Plenária de 2015. Sem mais a constar, eu Cátia 
Tonello lavrei a presente Ata, a qual será assinada, pelos Demais Vereadores abaixo escritos. Sala 
de Sessões Arlindo Joaquim Bigarella, aos dois dias do mês de março de dois mil e quinze. 
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