
ATA 1281/2020 
Aos 31 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 Dirceu Gizéria fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada 
a Ata nº 1280/2020. No Pequeno Expediente o vereador Maico Morandi relatou que esteve fiscalizando a 
abertura da estrada no travessão cerro largo o qual fez elogios a administração e ao secretário de obras Celso 
Chiarani pela qualidade do serviço. Defendeu a indicação para abertura da estrada no travessão barra até a 
L´Onore Destilados. Comunicou que procurou o secretário da saúde para falar sobre a campanha do setembro 
amarelo. O vereador Silvino Maróstica comentou o projeto do deputado federal Afonso Hamm para 
interiorização da telefonia móvel pois é uma demanda antiga e muito necessária do município. Se reportou 
ao Projeto do deputado Carlos Gomes que cria a zona franca da uva e do vinho onde abrange 30 municípios 
entre eles o de Nova Pádua, ressaltando a importância de sua aprovação. O vereador César A. Menegat retirou 
a palavra. O vereador Dirceu Gizéria elogiou os deputados que estão trabalhando em prol do agronegócio e 
para o desenvolvimento da nossa região. Ressaltou a importância da aprovação do projeto que cria a zona 
franca da uva e do vinho que beneficiaria o município e a região, mas cobrou que os vitivinicultores valorizam 
mais o preço da uva. Relatou que o Estado atendeu o pedido do PSDB para perfuração de um novo poço 
artesiano no Travessão Divisa. A vereadora Evanite L. Vedana retirou a palavra. No Grande Expediente o 
vereador César A. Menegat usou a tribuna e agradeceu a emenda parlamentar do Alceu Moreira que 
proporcionou a pavimentação de um trecho de 2.7 km no Travessão Cerro Largo e Aciolli. Criticou a atitude 
da presidente do PDT ao enviar uma nota direcionada a ele ao invés de falar pessoalmente. Afirmou que a 
mesma deu entrevista para a rádio amizade anunciando os prés candidatos a prefeito para o partido 
anunciando seu nome. Criticou que tanto no MDB e no PDT há algumas pessoas que mandam em tudo. 
Também pediu para os colegas se colocarem no lugar do partido que foi traído nessa coligação. Por fim, 
solicitou que todos respeitem a opinião de cada um. 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 os seguintes expedientes: Indicação nº 043/2020: Os vereadores da bancada do 
Progressistas, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a 
possibilidade de alargamento de estrada para futura pavimentação na estrada do Travessão Barra, iniciando 
em frente a capela até a L’orene Destilados. Indicação nº 044/2020: Os vereadores da bancada do PSDB, 
indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que efetue a instalação de corrimão 
nos dois lados da ponte do Travessão Cerro Grande, próximo da residência do Sr. João Marcante. MOÇÃO nº 
06/2020 De REPÚDIO (Bancada do PSDB) - a decisão do Senado Federal no dia 20 de agosto, referente a 
derrubada do veto do presidente da República ao projeto que autoriza o reajuste salarial a profissionais de 
saúde trabalhadores da educação pública durante o período da pandemia da covid-19. MOÇÃO nº 07/2020 
DE APOIO (Bancada do PSDB) - a decisão da Câmara Deputados em que reverteu a votação do Senado e manteve 

o veto do presidente Jair Bolsonaro à concessão, até 2021, de reajustes salariais a servidores públicos que estão 
na linha de frente no combate ao coronavírus. (...) REQUERIMENTO Nº 10 DE 2020 (César A. Menegat, Danrlei  
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Pilatti Jéssica Boniatti, Ildo Stangherlin e Maico Morandi) - ao Deputado Federal Giovani Cherini, 
coordenador da Bancada Gaúcha no Congresso Nacional, para que junto a bancada, busque promover 
através do Governo Federal, subsídio ao seguro agrícola anti geada para frutas de caroço. Nas explicações 
pessoais o vereador Ildo Stangherlin registrou a visita do deputado federal Afonso Hamm, que além do 
apoio para as eleições relatou sua luta para o setor da uva e do vinho. Ressaltou a importância da conclusão 
da abertura da estrada no travessão Cerro Largo e parabenizou o trabalho do secretário interino Samuel 
Smiderle durante as férias do secretário Celso. Lembrou que a indicação para abertura daquela estrada partiu 
do vereador da terceira idade. Por fim, ressaltou a importância de finalizar a gestão pública com saldo 
positivo. A vereadora Jéssica Boniatti comentou a presença do Deputado Federal Afonso Hamm no 
município na última semana, ressaltando a importância do bom relacionamento com instâncias superiores 
no cenário político. Justificou o requerimento pelo subsídio de seguro anti geada para frutas de caroço. 
Defendeu a harmonia entre os colegas vereadores embora se esteja em pleito eleitoral. Parabenizou o 
trabalho dos secretários Samuel Smiderle e Celso Chiarani, e argumentou que as vezes é melhor fazer menos 
obras mas prezar a qualidade. O vereador Léo Sonda afirmou que os vereadores estão aqui para fazer o 
melhor para Nova Pádua e que o trabalho deve continuar. Criticou partes da proposta da reforma tributária 
do governo do RS que aumenta impostos nas categorias do vinho e na agricultura. Revelou que está em 
conversa com os deputados buscando mudanças na proposta. Ressaltou o trabalho que sempre teve 
trazendo representantes da s categorias da uva e do vinho como a presença na câmara de diretores do 
Ibravin. Por fim, parabenizou o novo empreendimento L’onore. O vereador César A. Menegat parabenizou 
a família Maróstica pelo novo empreendimento. Comentou a abertura da estrada do no cerro largo 
ressaltando a importância de já ter uma estrada larga oferecendo maior segurança e também frisou a 
importância de se fazer obras com qualidade. O vereador Maico Morandi revelou que o deputado Afonso 
Hamm reafirmou seu compromisso com o setor hortifrúti e do agronegócio. Afirmou que partes da proposta 
da reforma tributária do RS seriam muito prejudicais para os setores e consequentemente para nossa região. 
Comentou na nota de esclarecimento do PDT chamou a atenção quando cita ideologia partidária, sendo que 
em Nova Pádua todos buscam a mesma coisa, que é o desenvolvimento do município e ressaltou que dentro 
do partido progressistas sempre teve liberdade para falar e votar. O presidente Danrlei Pilatti enalteceu o 
clima mais leve nessa sessão, e também que há pessoas empreendendo no município. Revelou que em 
virtude da pandemia, a Câmara está fazendo com antecedência, a devolução de 200 mil reais da dotação 
orçamentária de 2020. Comunicou que fará uma moção de apoio ao Projeto do deputado Carlos Gomes que 
cria a zona franca do vinho. Relatou que se encontrou com deputado Afonso Hamm em Flores da Cunha no 
qual reafirmou seu compromisso com setor agro bem como a parceria com o município através de emendas 
parlamentares. Finalizando, lembrou aos colegas que na próxima segunda será feriado e a sessão será 
transferida para a terça-feira as 19 horas. 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 trinta e 
um dias do mês de agosto de dois mil e vinte. 
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