
ATA 1287/2020 
Aos 13 dias do mês de outubro 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 (PSDB), César A. Menegat (PDT) e Antônio 
Rode (Republicanos) substituindo o vereador Silvino Maróstica durante a licença de 15 dias. O Presidente 
Danrlei Pilatti invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que o vereador 
Antônio Rode fizesse a leitura de um trecho da bíblia, após a secretaria fez a leitura dos expedientes, em 
seguida, foi aprovada a Ata nº 1286/2020. No Pequeno Expediente a vereadora Jéssica Boniatti retirou a 
palavra. O vereador Léo Sonda comentou a pressão que o Governo do estado faz para aprovação da reforma 
tributária ainda neste ano, no entanto a bancada do MDB fecha questão em ser contrário ao aumento de 
impostos. Ressaltou que tem pontos importantes na reforma tributária, mas será muito prejudicial para o 
setor da uva do vinho e do fruti granjeiros, afetando consequentemente os nossos munícipes, e colocando na 
balança há mais pontos negativos do que positivos. Dessa forma, defendeu que seja amplamente discutido 
com todos os segmentos. Por fim defendeu as indicações para instalação de placas de indicativas de 
localização. O vereador Maico Morandi desejou boas-vindas ao vereador Antônio Rode e parabenizou as 
indicações que colocou na mesa, principalmente as melhorias no acesso do loteamento Jorge Baggio, o qual 
a bancada progressista também já havia feito. Justificou a indicação para reparos nos asfaltos já que é uma 
demanda antiga e questionou a qualidade dessas obras recentes da gestão anterior. Relatou que acompanhou 
a abertura de estrada no travessão do curuzzu, e percebe que demanda de bastante tempo de máquinas mas 
defendeu que seja sempre priorizado a qualidade. O vereador Antônio Rode agradeceu a oportunidade de 
ocupar uma vaga, em especial o vereador Silvino. Defendeu as indicações que apresentou como a de 
comemorar o dia do imigrante italiano no dia 21 de fevereiro, a indicação para colocação de placa de curva 
perigosa no travessão cerro grande o qual já sofreu um acidente, a indicação para instalação da rotatória no 
acesso do Loteamento do Jorge Baggio que agora a via é do domínio do município e para aberturas das 
estradas para concluir as pavimentações no Loteamento. O vereador César A. Menegat defendeu as melhorias 
nos acessos do travessão divisa e do loteamento Jorge Baggio comentando o movimento que há nos finais de 
semana. Criticou o governador do estado do RS que tinha sido encaminhado 150 mil para a escola Luiz Gelain, 
no qual tinha sido muito lutado para conseguir com diversas viagens para a assembleia e agora o governo 
retira da escola. Fez duras críticas ao governador do estado que nas eleições dizia que os para solucionar os 
problemas apenas tirando a bunda da cadeira. No Grande Expediente a vereadora Jéssica Boniatti enalteceu 
todas as indicações apresentadas que abordam diferentes áreas. Defendeu a indicação para realização dos 
reparos nas pavimentações onde já apresentam problemas. Afirmou que como representante do povo, que 
ainda é, não vai permitir que sejam usadas mentiras e apelações na campanha eleitoral, se apropriando de 
temas como da Pec de extinção dos municípios e de falta de total conhecimento dos munícipes se colocando 
como salvadores. O Vereador Antônio Rode parabenizou a brigada militar pela campanha do dia das crianças. 
Relatou a visita que o deputado federal Carlos Gomes fez ao município no final de semana, e fez 
agradecimentos ao mesmo que vem sendo um parceiro do município com emendas parlamentares. 
Parabenizou a atual administração que fez um grande trabalho embora todos os empecilhos que se passaram 
durante essa gestão. Relatou que buscou junto ao deputado Carlos Gomes recursos para ajudar e foram  
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atendidos. Agradeceu a essa administração pelas melhorias feitas no Loteamento Jorge Baggio que antes vinha 
sendo meio desassistido.  Na ordem do dia foi dado entrada do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2020 que 
altera o Derecro Legislativo nº02 de 2017que trata sobre certificado do agricultor destaque e protocolado as 
contas de governo dos gestores Ronaldo e Gelson referente ao ano de 2018. Foram apreciados e aprovados 
por unanimidade os seguintes expedientes: Indicação nº 54/2020: Os vereadores da bancada do Progressista 
indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de realizar 
restaurações nas pavimentações asfálticas no interior do município aonde já apresentam problemas. 
Indicação nº 55/2020: Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas 
atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de instalar placas de sinalização indicando o caminho 
para o Cachoeirão no Rio das Antas e a Cascata Borella pelo Travessão Curruzu. Indicação nº 56/2020:. Os 
vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que 
através da secretaria competente, realize o patrolamento da estrada que liga a residência do Sr. Élio Lusa até 
os seu aviário. Indicação nº 57/2020: O vereador Antônio Rode, do Republicanos, indica ao Exmo. Prefeito, 
conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de realizar uma rotatória no acesso 
ao Loteamento Jorge Baggio. Indicação nº 58/2020: O vereador Antônio Rode do Republicanos indica ao 
Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, estude 
realizar comemorações ao dia nacional do Imigrante Italiano comemorado no Brasil inteiro no dia 21 de 
fevereiro. Indicação nº 59/2020: O vereador Antônio Rode do Republicanos indica ao Exmo. Prefeito, 
conforme suas atribuições regimentai para que através da secretaria competente, instale uma placa indicativa 
“CURVA PERIGOSA” próximo a residência do Sr. Sérgio Pilatti no Travessão Cerro Grande. Indicação nº 
60/2020: O vereador Antônio Rode do Republicanos indica ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 
regimentais, para que através da secretaria competente, realize a abertura das estradas que faltam para 
pavimentação no Loteamento Jorge Baggio. Indicação nº 61/2020: Os vereadores da bancada do MDB, 
indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que realize o alargamento da estrada 
no Travessão Mutzel iniciando em frente à residência do Edu Tormem até a residência de Marcelo Tormem. 
Nas explicações pessoais o vereador Léo Sonda enalteceu o trabalho e parceria com o deputado Carlos Gomes 
com o nosso município com emendas, bem como o trabalho de todas as bancadas na captação de recursos. 
Também comentou o projeto que está tramitando no senado e na câmara dos deputados que prevê a extinção 
dos municípios, afirmou que ele existe e não se sabe se pode ou não ser aprovado e se teremos o apoio de 
nossos deputados, por isso é melhor não esperar acontecer para buscar soluções. O vereador Ildo Stangherlin 
relatou que esteve com o prefeito para ver se haveria continuidade do decreto perante a pandemia e foi 
confirmado que sim, e que realmente temos que continuar tendo todo o cuidado possível. Também comentou 
o projeto da extinção dos municípios, mas afirmou que não existe salvador. Criticou a ruptura da coligação, 
pois entende que esses quatro anos foram de muito desenvolvimento do município, e lembrou que alguém é 
culpado e ele sabe melhor do que ninguém quem é pois acompanhou desde a primeira até a última reunião e 
essa culpa quem foi responsável tem que assumir e não sair falando mentiras. 
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Lamentou a falta de comprometimento com a palavra dada que era de coligação para três gestões. O vereador 
César A. Menegat ironizou a pessoa que fez uma montagem com uma foto dele com cara de palhaço. Criticou 
as pessoas que acham que sabem tudo e querem todo o poder no município. Afirmou que todos os governos 
que passaram pelo município fizeram muito e bem, e não existe um salvador da pátria. Relatou que participa 
da comunidade e sua família investe aqui, isso significa gostar de Nova Pádua. Relatou que entregou a moção 
de apoio para o deputado Carlos Gomes referente a zona franca assinada por todos os vereadores. Defendeu 
investimentos públicos na saúde e educação. O presidente Danrlei Pilatti enalteceu a sessão de muito 
trabalho com muitas indicações importantes. Comentou que a atual gestão está deixando 13 km de canchas 
prontas para pavimentação, e cabe agora a nós correr atrás dos deputados para captar recursos. Agradeceu 
os comentários da colega Jéssica, e afirmou que o povo sabe distinguiras atribuições de esfera municipal, 
estadual e federal e todos nos juntos temos que buscar dentro das nossas agremiações, de nossas bancadas 
para que isso venha acontecer, mas trazer medo na população durante um pleito eleitoral causa uma certa 
revolta.   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 13 dias do mês de outubro de dois mil e 
vinte. 
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