
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA 1280/2020 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, na sala de sessões Arlindo Joaquim 
Bigarella, realizou-se a Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Danrlei Pilatti, Maico Morandi, 
Jéssica Boniatti, Ildo Stangherlin (PP) Léo Sonda, Evanite L. Vedana (MDB), Dirceu Gizéria, Silvino 
Maróstica (PSDB), César A. Menegat (PDT). O Presidente Danrlei Pilatti invocando a proteção de Deus, 
deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que o vereador Silvino Maróstica fizesse a leitura de um 
trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1279/2020. No Pequeno Expediente o vereador 
Dirceu Gizéria comentou o retorno das aulas agora durante a pandemia do coronavirus quando se vê 
que o contágio está ainda muito elevado, no entanto as pessoas não aguentam mais ficar em casa. 
Também falou sobre a forte geada que atingiu a região e o município na última quinta e sexta-feira, 
trazendo prejuízos a produtores rurais de frutas precoces. Por fim, argumentou que a placa fixada 
próximo a rotatória sacarolla que foi pauta na última sessão, está dentro das medidas estabelecidas pela 
legislação do trânsito, e na sua opinião não há problemas com seu posicionamento e visualização.  A 
vereadora Evanile L. Vedana também avaliou que referida placa não apresenta problemas de 
posicionamento, bem como elogiou a beleza da rotatória sacarolla embora ainda não esteja concluída. 
No entanto, revelou desconforto com os carros estacionados nessa via por já ser estreita e dificultar a 
trafegabilidade. Comentou a exoneração da servidora Cátia Tonello que por mais de 24 anos dentro do 
legislativo, nunca fez diferença entre os vereadores. Finalizando, elogiou o trabalho da Anisa da Emater, 
o qual agora vem atendendo também através da ferramenta do whatapp. O vereador Ildo Stangherlin 
também parabenizou o trabalho da ex assessora Cátia Tonello, e desejou boa sorte na sua nova 
caminhada. Agradeceu os colegas vereadores pela aprovação do nome Sacarolla para a nova rotatória, 
o qual tem certeza que é uma homenagem justa por ter sido uma das pioneiras do turismo no município 
além de  já ser um nome comum e usado como referência. Comentou a forte geada na última quinta e 
sexta-feira que trouxe prejuízos aos produtores rurais, principalmente as frutas precoces e ressaltou a 
resiliência e fé dos agricultores. A vereadora Jéssica Boniatti comentou os prejuízos do município com 
a forte geada, o qual o Willian da Emater já está fazendo o levantamento das perdas. O secretário de 
agricultura Samoel Smiderle avalia que as maiores perdas estão nas variedades precoces, principalmente 
ameixas. Ressaltou a importância de buscar políticas públicas para esses produtores. Revelou a 
expectativa das pessoas em se libertar do distanciamento social, já que os números de contágio e de 
mortes por coronavirus vem diminuindo no país. O vereador Léo Sonda comentou a expectativas da 
população quanto a vacina contra o coronavirus, visto que sabemos que sem a vacina o vírus vai 
continuar circulando e dificilmente voltaremos a normalidade. Também comentou a perda da produção 
agrícola no município, com a forte geada da última quinta e sexta-feira, mesmo que não tão expressiva 
ela já existe. No Grande Expediente o vereador César A. Menegat usou a tribuna e também comentou 
as perdas dos agricultores com a geada, criticou o colega Léo Sonda por não se mobilizar junto aos 
deputados para defender os agricultores. Falou que mesmo variedades como da uva vão sentir perca de 
qualidade. Criticou o posicionamento da placa próximo a rotatória sacarolla, além dos fios de luz abaixo 
da iluminaria central, além dos carros que ficam estacionados nessa via que dificultam a trafegabilidade 
por ser estreita. Também comentou a matéria do jornal que trouxe a notícia que o MDB saiu da coligação 
para se coligar com o PDT. Lamentou o fato pois era pre candidato pela sigla Pedetista e foi enrolado  
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pelos dois partidos. Revelou que não acredita na porcentagem de 70% trazida pelo presidente Léo para 
rejeição da coligação. Lamentou a falta de oportunidades dentro dos partidos do PDT e MDB, frisando 
que o ex prefeito Itamar Bernardi já teve as suas. Na ordem do dia o Projeto de Lei nº 026 “Dispõe sobre 
as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021” continua em tramitação nas comissões. 
Foi aprovado por unanimidade o projeto de Resolução nº 06 de 2020 que cria a comissão especial de 
estudos para reforma do regimento Interna da Câmara Municipal de Vereadores. Nas explicações 
pessoais a vereadora Jéssica Boniatti se solidarizou com a indignação do colega César pois embora seja 
de sigla diferente, se indentifica quando se diz enganado com pessoas políticas de Nova Pádua. Afirmou 
que nem sempre as pessoas acertam e nem sempre erram, mas existe sim o certo e o errado. Também 
considera a justificativa que o PP não tinha candidato em 2016 uma mentira pois o partido sempre teve 
pessoas do bem, e espera que as pessoas sempre escolham pessoas boas e não quem jogue melhor. Não 
critica o rompimento da coligação, mas a forma que foi conduzida. O vereador Léo Sonda respondeu às 
críticas do colega César, no qual afirmou que sempre fez muito para a agricultura, na saúde, na 
infraestrutura, na telefonia, reivindicações na assembleia entre outras. A nível de partido disse que não 
se gospe no prato que se come, e considerou que foi uma imaturidade se lançar como pré-candidato. 
Por fim, disse que quando se troca muito de partido o problema pode estar na própria pessoa e não no 
partido.  O vereador Dirceu Gizéria destacou a inviabilidade de se fazer seguro agrícola anti geada para 
frutas de caroço. Também comentou os problemas com telefonias que o município enfrenta, no qual já 
fazem mais de dois meses que está sem telefone fixo, bem como sua vizinhança, dessa forma, pensa 
seriamente de cancelar sua fatura. O vereador Silvino Maróstica relatou que tem 12 famílias sem 
telefonia fixa no município, no qual buscou entrar em contato para fazer os reparos, no entanto o 
funcionário que costuma estar no município está em férias e que está substituindo chega nas residências 
e se não tem ninguém ele já encerra o protocolo sem fazer o reparo. Revelou que tem famílias e até 
empresas que ficam até 30 dias sem telefone dessa forma aconselha entrar na justiça com protocolos 
que ele pode disponibilizar que vem dando ganho de causa. Solicitou que a casa envie uma moção de 
repudio ao Senado Federal por ter votado contra o veto do presidente Bolsonaro ao aumento de salários 
do funcionalismo, por outro lado, uma moção de apoio ao Câmara dos Deputados pela manutenção do 
veto revertendo a decisão do Senado. O vereador Maico Morandi se solidarizou com o manifesto do 
colega César, e fez uma analogia da vida privada com a política, fazendo questionamentos aos 
vereadores se confiariam em pessoas sem palavra e que te traem, e se não, porque na política seria 
diferente. Comentou as perdas na agricultura causada pela geada. Finalizando parabenizou o trabalho 
da APAE Flores da Cunha e Nova Pádua. O vereador César A. Menegat respondeu ao colega Léo que 
trocou de partido porque foi vereador antes dele e uma vez deveria ter sido presidente legislativo. 
Afirmou que se ele cuspiu no prato, serviram ao colega um prato vazio, pois novamente não será 
candidato a majoritária. Também afirmou que não foi eleito pelo partido MDB e sim pelo povo de Nova 
Pádua. Por fim, alertou a altura do poste na rotatória e criticou a qualidade da obra. O presidente Danrlei 
Pilatti comentou os prejuízos causados pela forte geada e ressaltou a importância de investimentos em 
irrigação. Destacou o trabalho dos vereadores e das secretarias progressistas junto a administração, 
aonde foram melhoradas algumas burocracias, inúmeras aberturas de açudes e na medidad do possível  
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o trabalho vai ter continuidade. Referente as citações do colega César, afirmou que não é só Deus que 
não estúpido, mas o povo também não, e criticou uma sigla que se apresenta novamente para 
administrar o município e no qual esteve junto ao governo próximo a instalar um comunismo no país. 
Afirmou que a verdade é uma só. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será 
assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, aos vinte e 
quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte. 
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