
 

ATA 1018/2015 
Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e quinze, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, 
realizou-se a Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Léo Sonda, Silvino Maróstica, Eloi Marin, 
Ildo Stangherlin, Cesar Augusto Menegat, Claudiomiro Tonet, Nestor Tonello, Jovani Gizéria e Maria 
Marta M. Sonda. O Presidente Léo Sonda invocando a proteção de Deus e deu por aberta a Sessão 
Plenária solicitando ao vereador Jovani Gizéria para que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. A seguir 
foi aprovada a Ata nº 1017/2015. No Pequeno Expediente o vereador Silvino Maróstica justificou sua 
indicação 26/2015 sendo de estrema importância ter uma pessoa responsável na biblioteca para ensinar 
os idosos, haja vista que hoje em dia o mundo virtual  tem um campo muito amplo sobre informações. Os 
idosos podem aproveitar a oportunidade de se comunicar com parentes distante através da internet. O 
mesmo falou feriado de  21 de abril  dia de Tiradentes  Joaquim José da Silva Xavier, que foi assassinado 
cruelmente por querer a independência ele foi considerado o Patrono da Nação Brasileira. Quem dera 
que os nossos políticos fossem assim, defendessem nossas riquezas mas infelizmente é uma vergonha, 
os nossos políticos é pura  corrupção. O mesmo parabenizou o secretario de obras, referente a estrada 
do Cerro Grande estendeu a todos os servidores que também trabalharam para êxito destas e de outras 
obras sozinho não conseguiria fazer. Finalizando parabenizou a comunidade do Travessão Cero Largo 
que fez um belo menarosto. O vereador Cesar Menegat comentou sobre o Projeto Lei 08/2015 eram 
três projetos, agora o mesmo ficou adequado num só conforme manda a Lei Federal. O mesmo 
parabenizou a comunidade Cerro Largo pelo menarosto sendo uma tradição que preservamos em nosso 
município. Aproveitando a oportunidade convidou os colegas e de mais pessoas interessadas para 
participarem do baile de casais, onde será inaugurada a pista de dança do Salão Paroquial,os ingressos 
estão se esgotando, os valor arrecadado será para pagar as despesa do salão. Inclusive esta nos planos 
a reforma da nossa igreja, que esta precisando e citou como exemplo a igreja de Flores da Cunha que foi 
reformada e ficou muito bonita. O vereador Claudiomiro Tonet comentou sobre aposentadoria especial 
dos Deputados e solicitou que seja encaminhado um oficio de apoio e agradecimento através desta casa 
legislativa para a Ordem dos Advogados Gaucha, por ter encaminhado ao Supremo Tribunal Federal de 
Brasília a proposta de ação direta de inconstitucionalidade para suspender  os efeito da Lei nº 14.643 de 
19 dezembro 2014.Sendo regime de aposentadoria especial dos Deputado. O próprio presidente da 
Ordem gaúcha, Marcelo Bertoluci, destacou que o Estado não tem competência para legislar sobre o regime 
previdenciário e que atividade parlamentar. O mesmo falou sofre o trágico naufrago mediterrâneo na 
Líbia,onde 700 pessoas morreram, o governo da Itália tinha apoio no resgate infelizmente muitas pessoas 
estão perdendo a vida.  O vereador Eloi Marin concordou com as colocações do colega Claudiomiro em 
relação da inconstitucionalidade da Lei da aposentadoria especial dos deputados estaduais sendo uma 
vergonha, e como o governo não sancionou a Lei a mesma não tem efeitos. O mesmo falou sobre a Lei 
525, que estabelece o tratamento tributário para o vinho produzido por agricultores familiar, onde o 
deputado Alceu Moreira entrou com uma alteração, se aprovada o vinho artesanal não vai mais ter 
imposto através do talão de produtor, esta é uma conquista desta casa legislativa onde foi enviado um 
oficio com o mesmo objetivo.O mesmo comentou sobre a festa da maça no município de Veranópolis, e 
não desmerecendo ninguém mais a nossa festa da Feprocol foi de alto nível.Finalizando falou sobre a 
obra da estrada do capoeirão sendo um serviço de grande estilo, parabenizou novamente o secretario de 
obras. O vereador Jovani Gizéria justificou sua indicação sendo importante ter uma pediatra no posto de 
saúde, assim evitamos o deslocamento das crianças para os municípios vizinhos. No grande expediente 
não temos vereadores inscritos. Na ordem do dia deu entrada  foi encaminhado para as comissões o 
Projeto de Lei 08 /2015 Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do 
Adolescente e sobre o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e estabelece normas 
gerais para sua adequada aplicação e dá outras providências.Foram aprovadas a seguintes indicações; 

Indicação 25/2015  O vereador Jovani Gizéria subscrito conforme suas atribuições regimentais 
propõe que após aprovada no plenário, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que 
a Secretaria da Saúde e Bem Estar Social estude a possibilidade de contratar um Médico Pediatra 
para a Unidade Sanitária Dom Henrique Gelain. Indicação 26/2015 Os vereadores da bancada do PSDB 
e PMDB subscritos conforme suas atribuições regimentais propõe que após aprovada no plenário, seja 
encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que a Secretaria de Educação estude a possibilidade 
de contratar uma pessoa capacitada para ensinar os idosos do município a utilizarem os computadores 
da Biblioteca Pública Municipal. Nas explicações pessoais o Vereador Nestor Tonello comentou sobre 
o descobrimento do Brasil, na época era os Portugueses hoje são os deputados, podemos notar que as 
coisas vão piorando cada vez mais. O mesmo falou a operação tapa buracos da VRS 814, e sobre a 
despesas com o pessoal onde governo esta tentando um acordo. Finalizando desejou uma boa viagem 
para todos os integrantes da Banda Santa Cecília e seus familiares ao Prefeito municipal Itamar Bernardi, 
o nosso colega jornalista assessor da Câmara Maicon Pan, que vai fazer toda cobertura da comitiva que 
vai para Itália, que todos posam trazer boas lembrança e novas ideias. O Vereador Ildo Stangherlin 
comentou sobre a operação tapa buraco na VRS 814 e temos que nos contentar com nossa estrada, e 
um visitante da fronteira, falou que onde ele morra é muito pior. O mesmo parabenizou a comunidade do 
Travessão Cerro Largo pelo menarosto e o baile caiu muito bem. O mesmo desejou uma boa viagem ao 
Padre Mario Pasqual, Prefeito Itamar Bernardi o nosso assessor e jornalista Maicon Pan, e a todos 



integrantes da Banda Santa Cecilia, que é merecedora desta viagem pela dedicação de todos os anos 
que divulgou o nosso município, e agradeceu ao executivo que ajudou financeiramente. O vereador Eloi 
Marin falou novamente sobre Deputado Alceu Moreira, onde se deslocara para Brasília, para debater três 
assuntos importante, como reforma política, pacto federativo e política agrícola, segundo o deputado vai 
fazer o possível para conseguir atender estas reivindicações. O mesmo falou sobre os senadores e por 
incrível que pareça são os únicos que não aparecem em escândalos de corrupção. Finalizando desejou 
ao Padre Mario Pasqual, Prefeito Itamar Bernardi o nosso assessor e jornalista Maicon Pan, e a todos 

integrantes da Banda Santa Cecilia uma boa viagem para Itália. O Presidente Léo Sonda comentou 
que o governador do estado José Ivo Sartori, se deslocou a Brasília para pedir ao governo Federal, 
verba para botar em dia a folha de pagamento, o governador notou as dificuldades, devido que os 
repasses são errados o Rio Grande Do Sul fica com grandes dificuldades. O mesmo desejou uma 
boa viagem a todos integrantes da banda Santa Cicília, ao Padre Mario Pasqual, ao nosso assessor 
Maicon Pan que vai fazer a cobertura da comitiva tenho certeza que vai fazer um ótimo serviço, ao 
Prefeito Itamar Bernardi, e demais pessoas que vão para Itália que tragam muitas recordações. O 
mesmo parabenizou a comunidade do Travessão Largo pelo belo menarosto. Finalizando falou 
sobre presença do Vice Presidente do Ibravim Sr. Carlos Paviani, na próxima segunda feira dia 27 
de abril as 18 horas nesta casa legislativa conforme oficio recebido. Agradecendo a proteção de 
Deus, o Presidente deu por encerrada a Sessão Plenária. Sem mais a constar, eu Cátia Tonello 
lavrei a presente Ata, a qual será assinada pelo presidente e Demais Vereadores presentes. Sala de 
Sessões Arlindo Joaquim Bigarella, aos vinte dias do mês de abril de dois mil e quinze. 
 
      Léo Sonda            Silvino Maróstica            Eloi Marin          Cesar Menegat        Nestor Tonello 
Presidente PMDB       Vereador PSDB       Vereador PMDB     Vereador PMDB      Vereador PSDB                       
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