
ATA 1282/2020 
Aos 08 dias do mês de setembro 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 a vereadora Evanite L. Vedana fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi 
aprovada a Ata nº 1281/2020. No Pequeno Expediente o vereador Ildo Stangherlin lamentou que, por conta 
da pandemia, não se pode realizar os eventos cívicos de 7 de setembro, e recordou do respeito a pátria que 
se tinha antigamente. Falou sobre a insegurança política que o Brasil vive, e que por isso é necessário que 
pessoas boas se engajem e participem da política. A vereadora Jéssica Boniatti comentou o retorno das aulas 
presencias em algumas cidades, no qual em Flores da Cunha nenhuma escola retornou e em Caxias mesmo 
aonde houve o retorno, apenas 25% dos alunos aderiram, pois ainda não consideram seguro. Relatou que 
conversou com o Prefeito Ronaldo e que está realizando protocolos seguros para providenciar a volta, bem 
como, o mesmo garantiu que os medicamentos que estavam faltando na UBS já estão disponíveis. O vereador 
Léo Sonda defendeu a indicação da bancada do MDB que sugere a instalação de totens de álcool em gel em 
pontos estratégicos do município. Comentou a previsão de retorno das escolas municipais, no entanto a falta 
de previsão para as escolas do Estado já que pesquisas apontam que há ainda muito receio para a volta. 
Abordou sobre as comemorações da independência do Brasil mas lamentou que ainda estamos carentes de 
uma verdadeira independência que representa um país longe da corrupção. O vereador Maico Morandi 
comentou a indicação aonde apenas sugere que seja trocado os tachões da rotatória sacarolla por tachões 
menores pois percebe algumas dificuldades na movimentação de caminhões de grande porte. Fez 
esclarecimentos quanto ao posicionamento da bancada progressista para o processo de municipalização, 
onde foram buscadas todas as informações antes de se posicionar favorável ou contrário. O vereador Silvino 
Maróstica comentou a comemoração da independência do Brasil e frisou o respeito e cidadania pela pátria 
que existia antigamente. Falou sobre as dívidas que os Estados possuem aonde se espera reformas. Relatou 
que a empresa que sua filha trabalha foi transferida para Santa Catarina buscando reduzir a carga tributária 
paga e lembrou que o governador Sartori em seu primeiro ano de mandato aumentou impostos. Frisou que 
os governos se enganam em pensar que aumentar os impostos é uma solução para o problema do Estado. No 
Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes 
expedientes:  Indicação nº 45/2020: Os vereadores da bancada do Progressista, indicam ao Exmo. Prefeito, 
conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de, através da secretaria competente, 
trocar os tachões grandes pelos “mini tachões ou olho de gato” no contorno da Rotatória Sacarolla. Indicação 
nº 46/2020: Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 
regimentais, para que estude a possibilidade de, através da secretaria competente, instalar em locais 
estratégicos de Nova Pádua, com considerável circulação de pessoas, os chamados “Totens” de álcool gel com 
pedal. Nas explicações pessoais o vereador Léo Sonda criticou partes da proposta da reforma tributária do 
governo do Rio Grande do Sul, principalmente aonde prejudicará os agricultores e os setores da uva e do 
vinho. Argumentou que o aumento da carga tributária afasta as empresas e consequentemente empregos e 
o giro da economia.  
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O vereador César A. Menegat criticou a proposta da reforma tributária do governador do Rio Grande do Sul, 
e citou que o mesmo dizia para que Sartori tirasse a bunda da cadeira, então, que ele faça o agora. Afirmou 
que todos os governantes empurraram o problema para o outro. Alertou ao prefeito que está faltando PCG 
no posto de saúde. Comentou que todos aqui do município estudaram em escola pública e que sempre foi de 
qualidade e sempre vai ser, desde que tenham pessoas comprometidas. A vereadora Evanite L. Vedana 
afirmou que nenhum vereador se posicionou como favorável ou contrário a municipalização e que sempre foi 
buscado informações. Alertou para problemas atuais da Escola como capoeiras altas. Revelou que os cartões 
saúde já estão nas mãos do prefeito, mas há algumas questões que devem ser resolvidas antes de serem 
entregues. O presidente Danrlei Pilatti afirmou que acredita na competência dos professores e funcionários 
que atuam no município para que possam oferecer uma volta às aulas seguras. Relatou que o 7 de setembro 
o faz lembrar do porquê ingressou na política, remetendo ao ambiente escolar, surgindo de uma indignação. 
Relatou que como câmara de vereadores se propuseram a erguer muros, arrumar parquinhos e tudo que fosse 
do alcance e além. Por fim, comunicou que na próxima segunda, as 18h haverá apresentação da LDO 2021 
pelo vereador Silvino Maróstica e às 18:30 reunião da reforma do Regimento Interno com o vereador Maico 
Morandi. 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 oito do mês de setembro de dois mil e vinte. 
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