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Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, realizou-se a Sessão 
Plenária as 19 horas, com a presença dos vereadores  Danrlei Pilatti, Léo Sonda, Maico Morandi, Jéssica Boniatti, César A. 
Menegat, Ildo Stangherlin, Dirceu Gizéria, Silvino Maróstica  com a ausência da Vereadora Evanite Lusa Vedana. Em seguida, 
o presidente Danrlei Pilatti invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando ao vereador Cesar 
Menegat que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. Logo após o Secretário Dirceu Gizéria leu os expedientes recebidos.  No 
Pequeno Expediente a vereador Cesar A. Menegat comentou sobre as indicações  dos colegas progressistas referente o 
funcionamento do WI-FI, e as câmeras de vigilância que infelizmente não funcionam, e gostaria  que as câmeras de vigilância 
fossem ligadas junto a brigada militar, porque após as dezoito horas,  poderia vigiar por medidas de segurança para evitar 
assaltos. Temos que ter cuidado pois é época de safra de uva. Manifestou sua posição referente o projeto de contratação 
determinada, se estivesse no lugar da administração contrataria uma empresa terceirizada que se responsabilizasse do início 
ao fim das obras . Porque os funcionários públicos acabam gastando muitas horas e não conseguem agradar a todos os 
agricultores. O vereador  Dirceu Gizéria justificou a sua indicação da roçada e das placas de sinalização,  devem serem tomada 
as devidas providencias pois em breve vai iniciar a Festa da Feprocol em nosso município. Falou da entrevista da RBS onde 
os agricultores estão na colheita da safra da uva, eles  passam  uma  imagem  que parece que tudo é alegria, mas não  é  esta 
a realidade  dos agricultores.  O vereador  Ildo Stangherlin  parabenizou o Presidente Danrlei Pilatti sabe de seu potencial  e 
de seus objetivos em fazer um ótimo trabalho junto aos demais vereadores. Cumprimentou o Assessor Sr. Nestor Zanonato 
do Deputado Sergio Turra,  sabe fazer uma boa politica, Justificou sua indicação sendo importante as analises do solo , devido 
gerar um custo alto, desta forma foi solicitado através da executivo os subsídios das analises para incentivar os agricultores  
que dependem de um bom produto. Sobre o projeto de contratação precisamos de operador de maquina, temos uma frota 
somos bem equipados, precisamos de pessoas que trabalhem, gostaria muito que fosse melhorado o setor de obras. A 
vereadora Jéssica Boniatti justificou a indicação do WI-FI disse que deveríamos ser  independente do Estado, pois precisamos 
que as coisas estejam em ordem, devido falta onze dias para iniciar a  festa da Feprocol, inclusive já foi feita uma indicação 
sobre o assunto em dois mil e dezessete até agora não foi feito nada. Sobre a roçada e as placas de sinalização é importante 
dar uma visibilidade tanto para os agricultores devido a safra da uva como para os turistas que vão transitar na rodovia.  
Finalizando sobre analise do solo o agricultor precisa de amparo devido as grandes perdas que ocorreram este ano. Referente  
o projeto de contratação, não está criticando mas falta operador de  máquina para suprir as necessidades dos agricultura. O 
vereador Léo Sonda   comentou sobre a importância das roçadas, e agora que temos uma  estrada em boas condições e 
necessário,  destacou as demais indicações  as quais vão beneficiar os munícipes, e faltando poucos dias para a abertura da 
festa. Observando as estrutura física do município não viu grandes mudanças. Concorda com os colegas sobre a roçada, pois 
estávamos em recesso e o poder publico poderia ter solicitado a mesma. Como vereadores vamos apoiar o evento no que 
precisarem.  No grande expedientes não temos vereadores inscritos. Na ordem do dia foi aprovados os seguintes 
expedientes: indicação 01/2019  Os vereadores da bancada do PP solicitam à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, 
seja encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do departamento competente seja estudado as possibilidades 
de subsidiar as análises do solo para os agricultores de nosso município.  Evitando o desperdício de produtos e a contaminação 
do meio ambiente.  Indicação 02/2019  Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam à Mesa Diretora que, após 
aprovada no plenário, seja encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do departamento competente, seja 
tomada as devidas providenciar para liberar o sinal do Sistema WI-FI, no centro da cidade, na praça próximo ao Campanário 
da Igreja Matriz, na Praça Central Dom Júlio Scardovelli, e no Belvedere Sonda. Devido não estar funcionando o sinal. Sendo 
de extrema importância na realização da Festa da Feprocol, para os munícipes e aos turistas que vão visitar nossa cidade. Os 
mesmo deve ter acesso, a um meio de comunicação para divulgarem nas redes sociais, haja visto que até o presente momento 
não tem nenhum sinal disponível. Indicação 03/2019 indicação  Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam à Mesa 
Diretora que, após aprovada no plenário, seja encaminhada através da  
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secretaria desta casa legislativa, um oficio ao Daer, para que seja realizado a roçada em toda a extensão da Rodovia VRS 814, 
que liga Flores da Cunha a Nova Pádua, sendo de extrema importância dar visibilidade aos agricultores e demais condutores, 
devido ser o período da a colheita da safra de uva.  Destacamos também a realização da festa Feprocol sendo um evento que 
atrai muitos turista,  Indicação 04/2019   Os vereadores da bancada do PSDB solicitam à Mesa Diretora que, após aprovada no 
plenário, seja encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através do departamento competente seja estudado as 
possibilidades de ser arrumada as placas de sinalização do interior que estão nas valetas caídas. Pedido de Licença 01/2019 
Evanite L. Vedana vereadora da Bancada do MDB, 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 30 dias a contar 
na data de 04 de fevereiro a 04 de março do corrente ano por motivos particulares. Sem mais para o momento, renovo a sua 
excelência os votos de minha distinta consideração. Projeto de Lei 06/2019 Autoriza a contratação por tempo determinado 
através de processo seletivo simplificado para atender é necessidade temporária de excepcional interesse público. a outorgar 
concessão do direito real de uso de bem imóvel de domínio municipal.  Nas explicações pessoais o vereador Maico Morandi  
ressaltou a importância do WI-FI , não só para o turismo, mas por questão de segurança, porque ocorreu o assaltou a brigada 
militar não consegui acessar a rede. Sobre a roçada e lamentável que a câmara teve que voltar do recesso para solicitar este 
serviço ao Daer.  Temos que discutir  a municipalização. Referente ao asfalto descorda do colega Leo, pois já esta com 
problemas, em vez de nos sermos fiscalizadores estamos sendo executores, que o poder executivo tenha mais visão.  Sobre o 
Regimento Interno desta casa o mesmo deve ser feito algumas adequações. O vereador Cesar A. Menegat, disse que não 
entende as ideias do executivo, o setor da saúde teve denúncias que o promotor pediu informação. Comentou sobra as obras, 
e não está fazendo oposição mas apenas está falando que o povo fala, até sugeriu que os agricultores gravem, e a realidade 
de nosso município e outra, mas tomara que administração tome as  devidas providencias .O vereador Leo Sonda falou sobre 
a política  sendo uma  vergonha na câmara dos deputados  sendo lamentável início de mandato, para todos nós brasileiro.O 
vereador Silvino Maróstica  desejou um bom trabalho para o Presidente Danrlei Pilatti, sendo uma pessoa competente, juntos 
com todos nos vereadores vamos fazer um ótimo trabalho para comunidade falou sobre a saúde e ficou chateado, inclusive 
citou Santa Crus do Sul como exemplo referente o cartão do SUS,  Nova Pádua já passou tempo que foi solicitado para ser feito 
o recadastramento e não viu nenhuma mudança neste sentido, assim é a rede  wi-fi e as câmara de segurança nada está 
funcionando, espera que tudo de certo para Feprocol porque tem muito a fazer. E não gostaria que os turistas levassem uma 
má impressão do município. Finalizando desejou boas melhoras a colega Evanite que esta passando por problemas de saúde. 
O presidente vereador Danrlei Pilatti  informou que foi convidado para participar  da comissão pro municipalização da escola 
Luiz Gelain, ficando no lugar do colega Léo Sonda, e tivemos uma reunião com a arquiteta Grazzi Verde,  foi debatido a calçada 
e o muro novo. Destacou sobre a reunião da troca de comendo brigada militar, onde Major Juliano de Amaral transmitiu o 
cargo para coronel Lucio Alencastro, os mesmo ficaram contentes com a nossa participação. Inclusive foi apresentados 
números alarmantes e temos que alertas os pais através de palestras sobre as drogas. A mudança do regimento interno desta 
casa,quer retirar o voto secreto para ficarmos com uma boa imagem. Passou aos colegas  sobre a inauguração do Bar Café  no 
Belvedere vai ser dia quatorze de fevereiro as  dezenove hora, e o convite da Feprocol  o presidente da Comissão  Sr. Gelso 
Sonda  informou sobre os boatos da presdenca do Presidente da republica Jair Bolsonaro  na abertura da Feprocol, extendeu 
sr.Nestor assessor  do Deputado ao Dep Sergio Turra que transmitisse. Informou a troca dos cargos das servidoras Aline Paccati 
passa ser a Diretora  Geral e sra. Catia Tonello Assessora Legislativa que possamos fazer um bom trabalho.Sobre os servidores 
da prefeitura realmente tem uns  que deveriam ser demitidos, outros  merecem elogias citou como exemplo a servidora 
Camilla Fiame que esta sempre em função. Agradecendo a proteção de Deus,e a presença de todos o Presidente deu por 
encerrada a Sessão. Sem mais a constar, eu  Cátia Tonello, lavrei a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais 
vereadores. Sala de Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, aos quatro dias  do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.  
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