
ATA 1283/2020 
Aos 14 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 o vereador César A. Menegat fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi 
aprovada a Ata nº 1282/2020. No Pequeno Expediente o vereador César A. Menegat retirou a palavra. O 
vereador Dirceu Gizéria comentou que há pessoas favoráveis e outras contrárias ao retorno das aulas. Falou 
sobre as melhorias nas praças onde já haviam bonitos projetos, mas que tiveram que ser interrompidos por 
conta da queda de arrecadação, mas garantiu que a reforma dos banheiros vai acontecer. Citou a queda de 
arrecadação também por conta da barragem, mas elogiou a administração por estar com os pés no chão e 
fazendo o que é possível fazer sem comprometer as contas públicas. A vereadora Evanite L. Vedana relatou 
que o deputado Tiago Simon comunicou a aprovação do projeto da rota turística que inclui 14 municípios, 
entre eles, Nova Pádua. O projeto permite facilitação na abertura de crédito e fomentará o turismo na região. 
Também relatou que o deputado se posiciona contrário à proposta de reforma tributária do RS. Relatou 
críticas dos munícipes perante a rotatória sacarolla. O vereador Ildo Stangherlin falou sobre os prejuízos 
econômicos que a pandemia trouxe para Nova Pádua tendo que interromper projetos, mas ressaltou que a 
administração pública vem mantendo as contas em dia. Parabenizou o colega Silvino pela apresentação da 
LDO. Comentou a semana farroupilha no qual sempre aconteciam festividades no município mas esse ano foi 
suspenso. Comentou a inauguração da rotatória sacarolla enaltecendo o momento e frisou que melhorias 
ainda poderão ser feitas.  A vereadora Jéssica Boniatti elogiou a rotatória sacarolla onde ficou com um aspecto 
muito bonito, e adequada perante o espaço que se tinha lá, no entanto frisou que pequenas melhorias se 
necessárias ainda poderão ser feitas. Abordou a volta às aulas em que muitos pais questionam a falta de 
transporte público, mas conversou com o prefeito que disse o poder público não tem a obrigação de 
disponibilizar o transporte, mas que vai estudar de que forma fará. Defendeu a indicação para agendamentos 
das secretarias de obras e saúde pelo whatsapp. Parabenizou o trabalho do André frente a reforma do 
regimento interno, bem como do colega Maico na frente da comissão. No Grande Expediente o vereador 
César A. Menegat falou sobre as necessárias atualizações no regimento Interno. Relatou que que foi orientado 
por algumas pessoas a montar uma chapa para a presidência do poder legislativo contraria ao Danrlei pois 
queriam atribuir a ele a culpa pela quebra da coligação. Falou sobre a importância da construção do aeroporto 
de Vila Oliva para o progresso da região. Relatou que irá a Brasília na próxima semana o qual espera se 
encontrar com o Presidente da República Jair Bolsonaro, e visitar vários gabinetes para captação de recursos 
ao município, bem como agradecer ao deputado Alceu Moreira pela verba parlamentar que possibilitou a 
conclusão da pavimentação do travessão acioli aonde beneficiou também a comunidade do travessão cerro 
largo. Por fim, colocou as dúvidas da população frente as eleições municipais em pandemia. Na ordem do dia 
deu entrada o Projeto de Resolução nº 07/2020 que altera, acresce e revoga dispositivos da Resolução nº 01 
de 1995, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua. Foi aprovado por 
unanimidade o seguinte expediente:  Indicação nº 47/2020: Os vereadores da bancada do Progressista 
indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, junto às secretarias de saúde e  
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de obras, estude a possibilidade de modernizar o sistema de atendimento e agendamento dos serviços das 
secretarias através do WhatsApp. Nas explicações pessoais a vereadora Jéssica Boniatti disse que perante o 
período eleitoral existe algumas restrições no qual gostaria de relatar uma série de coisas que vieram à tona 
agora, pois ficou muito tempo sem saber nada, agora fica sabendo de dez coisas ao mesmo tempo sendo uma 
pior que a outra. Lamentou o fato que o colega César relatou a tentativa de através dele disseminar discórdia 
para ver o que acontece, e questionou, o que uma pessoa que não ter palavra pode ter além disso. Afirmou 
que vale muito apena ser honesto e dormir de consciência limpa. O vereador Maico Morandi agradeceu ao 
deputado federal Marcel van Hattem que enviou uma emenda parlamentar direcionada para a Brigada Militar 
do município e enalteceu o excelente trabalho que faz em Brasília. Relatou que será finalizado a abertura da 
estrada no travessão curuzu. Comentou a inauguração da rotatória sacarolla, uma obra com um design 
futurista. Se solidarizou com os relatos do colega César aonde também se diz usado como massa de manobra. 
Criticou atitudes que representam a velha política e que espantam os jovens a participarem. O vereador Léo 
Sonda comentou que a inauguração da rotatória sacarolla no qual era uma obra esperada. Sugeriu que os 
agendamentos pelo whatsapp devem ir acontecendo aos poucos pois muitas pessoas ainda não são adeptas 
a essa tecnologia. Falou sobre a LDO que coloca as metas para o próximo ano, onde temos dentro do 
orçamento de 19 milhões, sendo que cerca de 3 milhões é para o funprev, sobrando 16 milhões para o 
executivo administrar, 25% é para educação, 15% na saúde e 30% vai na folha de pagamentos. Comentou a 
semana farroupilha que pela primeira vez não vai acontecer festividades no município por conta da pandemia. 
O vereador César A. Menegat esclareceu que o Gaspar não fez parte da tentativa de sabotar a eleição para 
presidente legislativo. Disse que fez os relatos por causa que foi provocado sendo chamado de imaturo, 
afirmou que sempre foi participativo na comunidade e sempre tentou fazer o melhor ao contrário de outras 
pessoas que nunca fizeram nada no município, chegam só na eleição dentro de uma bola de cristal. Por fim, 
frisou a necessidade de trazer para o município antenas de celular. O presidente Danrlei Pilatti esclareceu que 
a sugestão não é de deixar de agendar os serviços na saúde e nas obras presencialmente, mas sim oferecer 
uma segunda opção através do whatsapp, já que atualmente a linha telefônica fixa é um problema maior que 
internet dentro do município. Manifestou seus aplausos para a aprovação do projeto do Tiago Simon. Deixou 
seus agradecimentos aos vereadores Silvino Maróstica, pela apresentação da LDO, e do Maico Morandi que 
conduziu a reunião de revisão do Regimento interno. Noticiou a chegada de uma camionete para a Brigada 
Militar do município através de emenda parlamentar do deputado Marcel van Hattem. Parabenizou o jovem 
Luiz Marcante pela inauguração e pelo trabalho em sua propriedade. Agradeceu também ao Tiago Paviani que 
proporcionou uma confraternização após a inauguração da rotatória Sacarolla. 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 14 dias do mês de setembro de dois mil e vinte. 
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