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Aos treze do mês de maio 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, 

Claudiomiro Tonet, 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 o vereador Maico Morandi que fizesse a leitura de 

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

Silvino Maróstica justificou sobre seu requerimento que iria dar entrada, o qual solicitava a presença do Sr. Prefeito Ronaldo 

Boniatti para prestar contas sobre a viagem a Espanha, porem o mesmo juntamente com o prefeito Lídio Scortegagna de Flores 

da cunha vão apresentar as informações dia dezesseis de maio no Centro empresarial. O mesmo concordou com a indicação dos 

bebedouro sendo uma bela iniciativa, por fim convidou os colegas para participarem da festa do Travessão Santo Izidoro. O 

vereador Cesar Menegat Espera que Santo Izidoro abençoe a produção dos agricultores do municipio. Falou sobre o pagamento 

da uva e do vinho parece que está dentro da tabela. Nós devemos procurar alternativas, nichos nas propriedades, sem ter 

atravessador, vender direto para o mercado. As vinícolas na região tem muito potencial, e não precisa ser um grande negócio 

precisa ser algo bom, abrir o leque para os agricultores quem sabe a juventude possa abrir seu negócio. O vereador Dirceu Gizéria 

O preço da uva, o vinho são vendido a centavos mas para os agricultores não é repassado. O mesmo informou que em Pinto 

Bandeira não estão achando garrafas para o vinho está complicado. Por fim falou sobre ter participado a excursão para os 

agricultores expos suas considerações. A vereadora Evanite Vedana concordou com os colegas, nós agricultores somos mais 

prejudicados não só no vinho, mas no leite, é claro vamos buscar alternativas para os nosso jovens trabalhar em seu próprio 

negócio. Sobre projeto do prefeito nas comunidades foi bom ter participado porque foram levantadas questões importante o 

vereador deve participar inclusive justificou aos munícipes que precisa saber de nossa indicações. O vereador Claudiomiro Tonet 

parabenizou o dia das mães, realmente seria interessante os vereadores mostrarem seu trabalho. O mesmo comentou sobre o 

imposto do vinho e dos remédios, se for tirar st do vinho será que o preço vai diminuir, quem sofre é o pequeno produtor. Por 

fim agradeceu a todas as indicações atendidas por parte do executivo. No grande expediente não temos vereadores inscritos Na 

ordem do dia deram entrada projetos de leis 14,15 e 16/2019. Foram aprovados os seguintes expedientes: Indicação 25/2019 O 

vereador Claudiomiro Tonet da Bancada Progressistas, dentro da decisão do Plenário, conforme atribuições regimentais, vêm 

requerer a Mesa Diretora, seja oficializada esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito, a fim de que seja oficializado e incluída a 

Gruta Pauletti e seu trajeto, no roteiro de pontos turísticos do Município, eis que além de ser um local de respeito e religiosidade 

frequentado pelos devotos e fiéis, é um  exuberante local situado junto a natureza e  muito visitado pelos munícipes e demais 

visitantes. Indicação 26/2019 O vereador Claudiomiro Tonet da Bancada Progressistas, dentro da decisão do Plenário, conforme 

atribuições regimentais, vêm requerer a Mesa Diretora, seja oficializada esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito, a fim de que 

seja instalado  junto à praça central e da matriz dois bebedouros de água potável, e que estejam a disposição das pessoas, 

turistas e ciclistas que passam no local e que desejam beber água potável, incentivando assim o esporte, turismo, lazer para a 

saúde e bem estar  
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das pessoas. Pedido de licença 03/2019 Léo Sonda, vereador 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 01 de junho a 30 de junho do corrente ano por motivos particulares. Nas explicações 

pessoais O vereador Maico Morandi comentou a reunião com o prefeito sobre a municipalização da escola e vai aumentar o 

subsídios dos estudantes. O mesmo falou sobre a reforma da previdência, deveria ser de cima para baixo explicou a média da 

aposentadoria dos três poderes, e não concorda que afete mais os pobres, falou também sobre regime real e os valores da 

economia e sobre regime próprio. O vereador Léo Sonda comentou sobre a situação da Venezuela é uma guerra, presidente 

Nicolas Maduro enfrenta protestos e não gostaria que acontecesse aqui o Brasil. A situação está tão feia que as pessoas estão 

fugindo para o Brasil. O Vereador presidente Danrlei Pilatti disse que gostaria de uma explanação dos gastos da viagem a Espanha 

do Sr. prefeito Ronaldo Boniatti, porem vamos saber as informações no dia dezesseis de maio no Centro Empresarial juntamente 

com prefeito Lídio de Flores da Cunha. O mesmo falou sobre o convite da exposição e desfile de arte das artistas Alessandra e 

Jaqueline Pauletti vão fazer na galeria Arte 12B dia vinte e três de maio em Gramado. Comunicou sobre a Moção em Homenagem 

a Sra. Gema Menegat Tonet, pelos relevantes serviços prestados a comunidade. O mesmo falou sobre a reunião com o prefeito 

onde foi exposto a municipalização da escola a preocupação com os recursos, precisamos de emendas para não comprometer 

o municipio. Falou também sobre a crises nos países vizinhos Venezuela e Argentina. Sobre a uva e o vinho deve ter cantineiros 

que estão lucrando bastante. 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 treze dias do mês  maio de dois mil e dezenove.  
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