
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                             ATA 1214 /2019 
Aos vinte nove 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 Jéssica Boniatti que fizesse a 

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

vereador Léo Sonda   reportou-se sobre a estrada do Travessão Bonito que está sendo iniciada a básica asfáltica, esta estrada e 

muito importante porque dá acesso a outros travessões. O mesmo comentou sobre o encerramento da 14ª Feprocol, onde teve 

premiações dos vinhos, realmente foi uma festa muito bonita, porem poderiam ter valorizado um pouco mais a Câmara de 

vereadores, sempre somos desvalorizados, outro coisa que achou que deveriam ter passado a prestação de contas da feprocol 

sendo o momento ideal. O vereador Maico Morandi Falou sobre os problemas na escola Luiz Gelain, devido as crianças chegarem 

muito cedo, sendo assim eu e o presidente nos reunimos com a brigada militar referente a segurança das crianças, a brigada 

militar informou quando tiverem tempo disponível vão ficar orientando as crianças na entrada da escola até chegar a funcionaria. 

O mesmo comentou sobre a reunião na câmara de Flores da Cunha referente a reforma da previdência e o palestrante foi 

totalmente contra o mesmo expos sua opinião sobre a reunião. Por fim parabenizou o Secretário da Agricultura Samoel Smiderle, 

por destinar o dinheiro arrecado dos vidro para a Apae. O vereador Silvino Maróstica  concordou com o colega Léo referente a 

falta de consideração com a câmara de vereadores no encerramento da 14ª Feprocol, sendo que a câmara sempre apoio 

aprovando projetos. O mesmo comentou sobre a comemoração do dia internacional do vinho, o Prefeito Lido de Flores da cunha 

bem como o nosso prefeito foram viajar para Espanha para trazerem novas ideias para aprimorar mais este evento. Já´ Caxias 

do sul o prefeito não aderiu a viagem devido as inúmeras críticas. O Vereador Cesar Menegat Flores da cunha e o maior produtor 

de vinho e uva.  Parabenizou o dia internacional do vinho seria bom se tivesse todos os cantineiro. Sobre o enceramento da 14ª 

Feprocol a câmara foi uma apoiadora, infelizmente ficamos de lado novamente, e todo as comunidades, nós poderíamos enviar 

um cartão de reconhecimento pois todos se empenharam.  Por fim comentou sobre a reforma e agora o Bolsonaro e a  divisão 

das emendas parlamentar. O vereador Dirceu Gizéria   Comentou sobre a manutenção dos containers. Após disse que referente 

encerramento da 14ª feprocol não devemos dar bola. Agradeceu as pessoas que participaram de leilão e ficou surpreso, pois foi   

arrecadado R$ 146,400 que seja investido em outras maquinas. Comentou sobre a escola onde presidente do Concelho escolar   

foi na 4ª Crea para resolver o assunto, pois foi foram na prefeitura o Secretario Pedro iria verificar, e os alunos estão sem 

professores. Estão esperando um resposta. Sobre a divulgação do jornal seria melhor fazer divulgação na rádio. No grande 

expediente não temos vereadores inscritos. Na Ordem do dia foram aprovados os seguintes expedientes. Indicação 22/2019 Os 

vereadores da bancada da do PSDB solicitam à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, a presente indicação seja 

encaminhada ao Prefeito Municipal, para que seja estudado as possibilidades de fazer limpeza e a manutenção necessária nos 

containers em geral. Pedido de licença 02/2019 Ildo Stangherlin, vereador da Bancada do Progressistas, 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 01 de maio a 30 de maio do corrente ano por motivos 

particulares. Nas explicações pessoais O vereador Léo Sonda   comentou   sobre o leilão público foram vendidos todos os veículos, 

ficou apenas alguns bem imóveis.  Referente a falta de professores na Escola Luiz Gelain, o Presidente do Conselho escolar Sr. 

Ari Tonello, foi pessoalmente na 4ª Crea, a responsável confirmou que seria tomada as devidas providências referente ao 

professor.   O vereador Maico Morandi   Falou sobre os custos e benefícios o jornal paduense as notícias uma vez por mês são 

muito vagas. Referente os vinhos internacional, tem programado três estabelecimento, estamos vendo, quem quer participar e 

só entrar em contato com a prefeitura que ele podem ajudar. O mesmo falou que junto ao Centro Empresarial estão tentando 



uma união na área do turismo, mas Flores da Cunha está dificultando sempre protelando. O vereador Cesar Menegat bem 

colocado sobre o jornal, fica uma coisa desatualizada, é uma vez por mês, sendo um investimento jogado fora. Sobre o leilão no 

municipio muitos participaram, venderam todos os veículos inclusive a retro escavadeira. O mesmo cobrou o trator para abrir 

as estradas nas parreiras. O vereador Ildo Stangherlin Fez um breve comentário sobre o leilão municipal expos suas 

considerações. O mesmo parabenizou o Secretaria da agricultura Sr.Samoel Smiderle que destinou o valor da coleta dos vidros 

para a Apae. Falou sobre a entrega das premiação no encerramento da 14ª feprocol e sobre o descontentamento sobre o 

descaso com a câmara de vereadores que foi pouco citada. O Vereador presidente Danrlei Pilatti. destacou o encerramento da 

14ª feprocol, não se importa mas vai do ego de quem está a frente não quer dividir, acredita que  sempre fizemos a nossa parte. 

Só lamento que não foi apresentado a prestação de contas dos gastos da Feprocol. Questionou porque o enceramento da festa 

não foi no sábado que seria bem melhor. Parabenizou Amesne e o nosso prefeito Ronaldo assumiu um posto importante, que 

venha coisas boas para nosso municipio. Por fim falou sobre a vacinação da gripe, sobre o convite Afonso Brito sobre o impacto 

de região sul e agronomia e pretende participar. Por fim comentou sobre o projeto do slogan, e as mudanças  no nosso site para 

ficar responsivo , onde vai facilitar para todos. 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 nove dias do mês de abri de dois mil e dezenove.  
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