
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                             ATA 1213 /2019 
Aos vinte três dias do mês de abril 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 e Vereadora Evanite L. Vedana. Em seguida, o presidente Danrlei 

Pilatti invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando a vereadora Ildo Stangherlin que fizesse a 

leitura de um trecho da bíblia. Logo após o Secretário Dirceu Gizéria leu os expedientes recebidos. No Pequeno Expediente O 

vereador Cesar A. Menegat comentou sobre o convite da Câmara de flores da Cunha onde o palestrante vai falar sobre a 

previdência, infelizmente devido o encerramento da 14ª feprocol não vamos poder participar. Mas referente a previdência 

nenhum deputado apresentar emenda que apoiasse a classe dos agricultores, que seja tomada uma medida para todas as 

classes. Desejou feliz pascoa a todos, solicitou um cartão parabenizando todos que participaram na encenação da pascoa. O 

vereador Dirceu Gizéria Comentou sobre a preocupação da secretaria da educação, onde ninguém quer mais estudar para ser 

professor. Ao fazer uma pesquisa notou que esta classe está muito desvalorizada. Sobre a previdência infelizmente os mais 

pobres vão pagar. O mesmo desejou uma feliz pascoa a todos. A vereadora Evanite Vedana destacou o dia internacional da 

mulher em março, e dia nacional em abril, este mês através da Anisia Cassola foi organizada uma gincana entre outras atividades, 

as mulheres cobraram que a câmara faça algo para as mulheres. A mesma desejou feliz pascoa todos. Finalizando solicitou um 

cartão de pesar para família Francisco Alessi, pelo falecimento de seu pai João Alessi O vereador Ildo Stangherlin Agradeceu ao 

secretário Pedro pelas informações, temos que falar a mesma linguagem por que somos cobrados pelo povo. Falou sobre os 

comentário ocorridos na rede social, tem gente difamando o municipio, se pergunta porque este cidadão não participa das 

audiência que ocorrem nesta casa sobre as contas do nosso municipio, lamenta esse pessoa espalhar mentiras. Por fim se alio 

aos votos de pesas pelo passamento de João Alessi sendo pai de um suplente de nossa câmara. A vereadora Jessica Boniatti 

desejou uma feliz pascoa a todos, parabenizou a todos que se envolveram na encenação da pascoa, mesmo desanimando com 

certas ocasiões mas temos que nos apegar em coisas boas. A mesma informou sobre a retomada a alterações da Lei Orgânica. 

Agradeceu as informações do secretário Pedro Quintanilha que esclareceu as dúvidas referente ao projeto conselho tutelar. 

Comentou sobre o dia nacional da mulher vai participar do evento, referente, o convite de Flores da Cunha, infelizmente não 

vamos  participar devido  o convite do encerramento da 14ª feprocol expos sua opinião sobre o assunto. Por fim falou sobre a 

homenagem da Sra. Gema Tonet e gostaríamos de fazer todos juntos mas não foi aceito.  No grande expediente não temos 

vereadores inscritos. Na Ordem do dia foram aprovadas as seguintes expedientes. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO  01/2019 Os 

Vereadores da PSDB nos termos do Regimento Interno desta Casa, requerem a Mesa Diretora, enviada uma Moção de 

Congratulação para Sra. Gema Menegat Tonet, pelos relevantes serviços, prestado ao município, destacando ser a 1ª mulher 

vereadora eleita em nosso municipio. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO  02/2019 O vereador da bancada do PSDB solicita que seja 

enviada uma MOÇÃO DE CONRATULAÇÃO a Sra. Diva Chiarani Pan e Sra. Ivete Stangherlin Paviani pelo seu envolvimento na luta 

pela aposentadoria das  
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 mulheres rurais, e pela sua significativa participação na comunidade. Aprovado por 7 votos favorável 1 obtenção do Vereador 

Dirceu Gizéria. Nas explicações pessoais O vereador Maico Morandi falou sobre a reforma da previdência e o palestrante 

Andersom Ribeiro tem uma visão contraria a reforma pois ele representa a classe jurídica. O mesmo falou sobre a porcentagem 

dos gastos conforme as classe trabalhadoras, claro que tem coisas para serem alteradas como a questão da aposentadoria rural, 

tem que ter igualdade para todos. O vereador Cesar A. Menegat falou sobre a discussão da previdência e nenhum deputado 

apresentou emenda estaremos observando pois são questões importantes fundamental. Referente comentários da redes social, 

muitas pessoas estão perguntando sobre os gastos da feprocol, e a câmara teria que ter um informativo para divulgar muitas 

coisas, como asfaltos, IPTU, que esta casa nunca mais aprove um loteamento com tantas irregularidades. O vereador Silvino 

Maróstica sobre a previdência tem acompanhado este assunto seria bom participar da palestra em Flores, comentou também 

sobre o teto máximo, tem dúvidas sobre os salários e as pensões vitalícias, salários dos governadores, claro que o estado quebra, 

e depois não tem dinheiro para pagar os professores.  Desejou uma feliz pascoa a todos. Por fim solicitou cartão de pesar para 

família do sr. João Alessi. O vereador Ildo Stangherlin comentou novamente sobre a reforma da previdência, isso é negociação 

das bancadas sendo de interesses próprio, são questões que tem que estudar. Referente o loteamento Baggio é um local sem 

estrutura com muitos problemas. Por fim agradeceu os jovens que fizeram a encenação da semana da pascoa O Vereador 

presidente Danrlei Pilatti. comentou sobre o convite recebido de Flores da Cunha sendo importante a previdência e infelizmente 

não vamos poder participar devido que já assumimos o compromisso para participar do encerramento da 14ª feprocol, que será 

no mesmo dia do evento. Destacou o assunto do projeto, onde o Secretario Pedro Quintanilha esclareceu duvidas, temos que 

ter mais atenção. Sobre a encenação de pascoa somos uma comunidade organizada, desejou uma feliz pascoa a todos, vamos 

ter mais cautelas nas decisões. Agradecendo a proteção de Deus dou por encerrada esta sessão plenária. Não tendo mais nada 

a constar, eu Cátia Tonello, lavrei a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores presentes. Sala de 

Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, aos vinte dois dias do mês de abri de dois mil e dezenove.  
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