
ATA 1285/2020 
Aos 28 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 Léo Sonda fizesse a leitura de um trecho da bíblia. Solicitou ainda que a secretária 
Evanite fizesse a leitura dos expedientes recebidos. Em seguida, foi aprovada a Ata nº 1284/2020. No Pequeno 
Expediente a vereadora Evanite L. Vedana agradeceu o prefeito Ronaldo e secretário Pedro pela 
apresentação do 2º quadrimestre. Revelou que conversou com o secretário Odir sobre o mês de outubro ser 
considerado internacionalmente o mês rosa, e por isso foi solicitado para que ajudamos na divulgação da 
campanha de prevenção do câncer de mama. Justificou a indicação que prevê campanha de prevenção do 
bifesol. O vereador Ildo Stangerlin agradeceu a apresentação do 2º quadrimestre onde foi exposta a situação 
das contas do município, em que houve uma queda de arrecadação que era prevista, e por isso temos que 
manter ter os pés no chão na administração pública. Comentou a retirada da proposta de reforma tributária 
e parabenizou o posicionamento dos deputados pressionando para o Governador retirar o projeto. A 
vereadora Jéssica Boniatti comemorou a retirada da proposta da reforma tributária pois se conseguiu que 
população, deputados e governo entendam que aumentar impostos não é a solução. Comentou a primeira 
morte por complicações causadas pelo Covid19 no município, no qual sentimos muito quando acontece com 
alguém que conhecemos. Falou sobre o período eleitoral e a importância de se avaliar as pessoas e seu caráter. 
O vereador Léo Sonda também abordou a apresentação do 2º quadrimestre já é uma obrigatoriedade de o 
poder executivo apresentar para a câmara, e avaliando, temos a certeza que as metas foram alcançadas. Disse 
entender que em virtude de toda essa situação que estamos vivendo, houve queda na arrecadação, e não se 
sabe até aonde vai, mas procuramos fazer as obras dentro da nossa realidade. Falou sobre a retirada do 
projeto da reforma tributária que é um assunto que vem levantando nesta casa seguidamente e enalteceu o 
trabalho da bancada do MDB frente a retirada do projeto. O vereador Maico Morandi agradeceu 
apresentação do 2 quadrimestre em que já se projetava um déficit da entrada de arrecadação do município. 
Afirmou que  mostramos administrar com consciência tanto no executivo como no legislativo. Relatou que 
tivemos 3 mil horas prestadas de máquinas somente de tratores e horas terceirizadas, no qual em outras 
gestões não se chegava nem a metade. Ficou muito feliz pela retirada do projeto da reforma tributária, que a 
bancada enviou uma moção de repudio para a proposta. Por fim, solicitou que como está previsto a reforma 
dos banheiros, seja realizado os reparos na iluminação da Avenida. No Grande Expediente o vereador Cesar 
A. Menegat enalteceu a transmissão ao vivo da sessão que traz a transparência para a população. Comentou 
a visita que fez para Brasília, e lá se encontrou com o Mauro Pereira, Marcio Piazza e outros, que levantaram 
assuntos como ajuda ao hospital Geral que é referência para tratamento de câncer, e referência para mais de 
40 municípios, e enalteceu que o governo federal já disponibilizou 40 milhões. O líder da bancada gaúcha 
Giovani Cherini ficou responsável por levantar entre os deputados doações. Defendeu a construção do 
aeroporto em Vila Oliva pois desenvolverá muitas áreas, fortalecendo também o turismo uma alternativa para  
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os Municípios. Comentou o estado da RS 122 que está em péssimas condições, mas a promessa é de iniciar e 

finalizar sem deixar para a próxima gestão. Falou sobre a construção da ponte entre Nova Roma e Nova Pádua 

em que está arquivado nada não se fez e agora terá que começar o processo do zero. Na ordem do dia foi 

aprovado por unanimidade os seguintes expedientes: Indicação nº 50/2020: Os vereadores da bancada do 

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

elaborar um folder informativo sobre o perigo dos plásticos na cozinha em contato com os alimentos em virtude 

da contaminação por Bisfenol A. Indicação nº 51/2020: Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através do departamento competente, fiscalize os postes 

da iluminação pública que estão sendo colocados na estrada que se inicia na capela do travessão Bonito até a 

encruzilhada que liga a capela do travessão Barra. Indicação nº 52/2020: Os vereadores da bancada do 

Progressista indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria 

competente, seja realizado reparos nas iluminarias da Avenida dos Imigrantes no centro da cidade, visto que 

grande parte das lâmpadas estão queimadas. Projeto de Lei nº 026/2020: “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentarias para o exercício de 2021. ” Projeto de Lei nº 028/2020: “Autoriza a Criação de crédito adicional 

especial no valor de R$ 5.676,00 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais), no Orçamento de 2020 do Município 

de Nova Pádua. ” Projeto de Lei nº 029/2020: “Autoriza a Criação de crédito adicional no valor de R$ 4.624,83 

(quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais com oitenta e três centavos), no Orçamento de 2020 do Município 

de Nova Pádua. ” Nas explicações pessoais o vereador Cesar A. Menegat falou sobre a procuradoria da mulher 

e disponibilizou um livro com as instruções. Relatou que teve um encontro rápido com o deputado Afonso Hamn 

que aproveitou para solicitar uma emenda para uma ambulância no município. Afirmou que o município foi bem 

abastecido em emendas parlamentares, sendo um dos que mais recebeu. Defendeu o Projeto do Imposto único. 

O vereador Léo Sonda também afirmou que Nova Pádua recebeu um montante importante em emendas 

parlamentares pelo esforço também dos vereadores e de todas as bancadas, levando desenvolvimento em todas 

as áreas do município. Relatou que os deputados sempre dizem que é bom enviar recursos para o nosso município 

porque eles vêm que os valores são aplicados corretamente e tem o reconhecimento dos munícipes. O presidente 

Danrlei Pilatti enalteceu as votações importantes realizadas na sessão. Comentou a apresentação do segundo 

quadrimestre em que se teve as metas atingidas. Enalteceu os trabalhos das secretarias de obras e da agricultora 

que atingiriam muitos objetivos como a desburocratização para aberturas de açudes e mais de 3 mil horas 

máquinas. Agradeceu os servidores da casa legislativa pelo atingimento da pontuação de 100% em transparência 

ativa no site da Câmara. Sem mais nada 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 28 dias do mês de setembro 

de dois mil e vinte. 
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