
ATA 1284/2020 
Aos 21 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 Jessica Boniatti fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada 
a Ata nº 1283/2020. No Pequeno Expediente o vereador Leo Sonda ressaltou a importância da aprovação do 
projeto de lei que cria a zona franca da uva e do vinho para nossa região. Manifestou sua contrariedade a 
proposta da reforma tributária do RS e defendeu as indicações de criação de um projeto cultural de leitura e 
escrita e renovação do acervo da biblioteca municipal. O vereador Maico Morandi relatou que pesquisou 
bastante sobre a proposta da reforma tributária e considera que tem os pontos positivos e negativos, mas 
principalmente para os setores do hortifrutigranjeiro e vitivinícola é muito prejudicial. Contou que conversou 
com deputados que asseguraram que a proposta não será aprovada e que esperam que o governador retire a 
proposta. Citou que se a reforma for aprovada o RS terá o pão mais caro do pais. O vereador Sivino Marostica 
comungou com as palavras dos colegas sobre a proposta da reforma tributária, no qual acredita que não passa 
pela aprovação da câmara dos deputados. Defendeu o projeto que cria a zona fraca da uva e do vinho. 
Lembrou o dia do gaúcho no domingo e lembrou que hoje é o dia da arvore, que é fundamental para a vida 
humana, no entanto lamentou as queimadas no norte do Brasil onde não há justificativas concretas, 
resultando em uma umidade do ar cada vez mais baixa e temperaturas mais altas. O vereador Cesar A. 
Menegat retirou a palavra. O vereador Dirceu Gizeria retirou a palavra. No Grande Expediente o vereador 
Cesar A. Menegat lamentou a tentativa do governo do Estado do RS de impor mais impostos, pois não acredita 
que seja a solução ideal, no qual havia garantido que não teria aumentos, enganando o povo. Falou sobre a 
dificuldade do setor agrícola em diversos aspectos. Justificou a Moção de Apoio ao projeto que cria a zona 
franca da uva e do vinho já que será muito benéfico a nossa região. Enalteceu a importância da construção da 
ponte entre Nova Pádua e Nova Roma do Sul. Defendeu o crescimento do município para poder manter as 
contas em dia. Lamentou que os professores estão com salários baixos e precisam de ajuda. Na ordem do dia 
permanece em tramitação o Projeto de Lei nº 26/2020 que trata sobre as diretrizes orçamentarias de 2021. 
Foi aprovado por unanimidade os seguintes expedientes: Indicação nº 48/2020: Os vereadores da bancada do 

MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de, 

realizar a renovação do acervo da Biblioteca Pública Municipal Flávio Luiz Ferrarini, juntamente criando uma 

biblioteca digital no site da prefeitura, aonde poderão ser expostos livros de diversos autores inclusive de Nova 

Pádua. Indicação nº 49/2020: Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de, criar um projeto cultural de leitura e escrita, 

oportunizando os munícipes a escrever livros dos mais diversos gêneros literários, em seguida os mesmos 

passariam por uma avaliação onde os melhores textos seriam divulgados em uma biblioteca digital para que a 

população tenha acesso aos mesmos. MOÇÃO DE APOIO Nº 08/2020: ao Projeto de lei 1.378 de 2019, de 

autoria do Deputado Federal Carlos Gomes, que cria a Zona Franca da Uva e do Vinho. Projeto de Resolução 

Nº 07/2020: Altera, acresce e revoga dispositivos da Resolução nº 01, de 1995, que dispõe sobre o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua. Projeto de Lei nº 027/2020: “Autoriza a Criação de  
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crédito suplementar no valor de R$ 497.579,37 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e nove 

reais, com trinta e sete centavos), no Orçamento de 2020 do Município de Nova Pádua.” Nas explicações 
pessoais a vereadora Jessica Boniatti afirmou que quando se fala em reforma nas nossas vidas pessoais como 
por exemplo em obras e outras, sempre tem que ter pontos positivos maiores do que os negativos, o que não 
acontece na reforma tributária proposta pelo governador Eduardo Leite. Disse ainda que já temos muitos 
problemas no Estado para criar ainda mais, entende que há pontos positivos mas para a nossa região é muito 
prejudicial, e como somos representantes do nosso povo temos que lutar para que essas questões sejam 
revistas. Comentou sobre a vacina para o Covid19 em que a ideia e que se tenha para início de 2021, e 
comemorou a redução de casos. O vereador Maico Morandi defendeu que atualizações no regimento interno 
são necessárias e que acredita que foram feitas melhorias importantes no trabalho legislativo como a criação 
do instagram, facebook, transmissão ao vivo. Acredita que hoje temos mais transparência na questão da 
votação secreta que for retirada, bem como a transmissão ao vivo institucionalizada através do RI. Finalizou 
enaltecendo o dia do gaúcho com a frase do hino “povo que não tem virtude acaba por ser escravo”. O 
vereador César A. Menegat comentou a indicação dos colegas para a biblioteca, e sugeriu que o bibliotecário 
tenha conhecimentos e citou as administrações do MDB e do PSDB que nunca não fizeram melhorias, no qual 
hoje a biblioteca se encontra fechada.  Defendeu que a história de Nova Pádua tenha registros. Citou a Banda 
Santa Cecilia como maior identidade cultural do município onde o ex Prefeito Ivo Joao Sonda sempre a 
enaltecia e valorizava. O presidente Danrlei Pilatti falou da satisfação de mais um trabalho concluído com a 
atualização do regimento interno, no qual acredita que estão deixando essa legislatura com mudanças e uma 
casa em ordem para a próxima. Relatou que conversou com representantes da uva e do vinho que defende a 
aprovação do projeto da zona franca da uva e do vinho fortalecendo a vitivinicultura e o enoturismo. Por fim, 
avisou que na próxima semana tem previsto a votação da LDO e as 18 horas apresentação do 2 quadrimestre. 
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 21 dias do mês de setembro de dois mil e vinte. 
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