
 
ATA 1288/2020 

Aos 19 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), Antônio Rode (republicanos) César A. Menegat 
(PDT). O Presidente Danrlei Pilatti invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando 
que o vereador Dirceu Gizéria fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 
1287/2020. No Pequeno Expediente o vereador Dirceu Gizéria comentou que embora os noticiários 
diminuíram a ênfase no assunto corona vírus, ele está muito presente no município assim como os cuidados 
das pessoas deve permanecer. Dessa forma, manifestou sua contrariedade ao retorno das aulas por conta dos 
índices altos. Enalteceu que o prefeito Ronaldo conseguiu uma estátua da Europa de graça sendo que custaria 
85 mil reais, que será instalada em frente do novo empreendimento no Paredes. A vereadora Evanite L. Vedana 
relatou que foi muito procurada para cobrar a limpeza dos terrenos baldios na cidade, dessa forma queria 
propor uma indicação para aplicar uma fiscalização e multa, mas o prefeito afirmou que atualmente não existe 
legislação municipal que dispõe sobre penalidades aos proprietários. Justificou a necessidade de se fazer essa 
limpeza de vegetação para embelezamento da cidade. O vereador Ildo Stagherlin concordou com o colega 
Dirceu em que o corona vírus está presente no município, dessa forma o prefeito não vai querer assumir a 
responsabilidade para as voltas às aulas. Comentou a importância da educação e aquela dada pelos próprios 
pais no qual considera fundamental e parabenizou os professores pela passagem do seu dia. Por fim, também 
elogiou o trabalho do colega Antônio Rode durante o período que ocupou a cadeira. A vereadora Jessica 
Boniatti relatou que também conversou com o prefeito no qual havia um cronograma de volta as aulas para 
iniciar hoje, mas em virtude da alta de casos de covid19 o prefeito considera inviável no momento. Relatou que 
na semana passada expos alguns esclarecimentos sobre a Pec de extinção dos municípios que existe, mas 
abordou em que pé está, e tranquilizar os munícipes e que ressaltar que não existe salvador da pátria, não 
podendo candidato se apropriar deste tema. Afirmou que Nova Pádua é Nova Pádua porque pessoas lutaram 
para hoje sermos município. No Grande Expediente o vereador Antônio Rode expôs todos o trabalho do 
Republicanos no município com conquistas de importantes emendas parlamentares de representantes do 
Republicanos bem como como trabalho do secretário Pedro na captação de recursos de diferentes 
parlamentares. Justificou a moção de congratulação para a atual administração pública pela responsabilidade 
com que vem conduzindo o Poder Executivo Municipal, mesmo enfrentado diversas crises e adversidades 
durante seu mandato as enfrentou e conduziu de forma exemplar a administração Municipal, com diversas 
significativas conquistas para Nova Pádua. Na ordem do dia foram aprovados por unanimidade os seguintes 
expedientes: Indicação nº 62/2020: O vereador Antônio Rode do Republicanos indica ao Exmo. Prefeito, 
conforme suas atribuições regimentais1 , para que através da secretaria competente, instale uma placa 
indicativa de “Cuidado Curva Acentuada” na Comunidade Santo Isidoro na primeira curva após a residência do 
Sr. Valdir Marin. Indicação nº 63/2020: Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, 
conforme suas atribuições regimentais, para que através do departamento competente, estude a possibilidade 
de criar uma casa de repouso para idosos no município.  
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Moção de Congratulações nº 09/2020: à atual administração pública de Nova Pádua, pela responsabilidade 
com que vem conduzindo o Poder Executivo Municipal. Projeto de Decreto legislativo nº 02/2020: Acrescenta 
o §3º no artigo 2º do Decreto Legislativo nº 02 de 23 de Maio de 2017. Nas explicações pessoais o vereador 
Antônio Rode agradeceu a oportunidade de ter assumido a vaga do Silvino e pelo apoio e o prazer de trabalhar 
com todos os colegas. O vereador César A. Menegat comentou a importância de ter uma antena de celular 
no município bem como uma qualidade de internet. Falou sobre a falta de oportunidades dos jovens no 
município e a possibilidade de se tornar um município de idosos. Comentou que vai fazer uma moção de 
congratulação para o Dr Fontana e veterinário Valdecir Marin pelos 25 anos de contribuição no município. O 
vereador Leo Sonda argumentou que com a queda da internet retirou a palavra no grande expediente, no 
entanto não faltará oportunidades para fazer sua manifestação referente aos interesses do município. 
Comentou o aumento de casos de corona vírus no município e afirmou sua contrariedade ao retorno das aulas 
presenciais. O vereador Maico Morandi avaliou a decisão de passar os alunos para a próxima série difícil, e 
acredita que há no governo pessoas qualificadas para tomar essa decisão. Justificou seu voto favorável a 
moção de congratulação a administração pública municipal por ser um ano excepcional. Comentou a falta de 
chuvas que está prejudicando as plantações, dessa forma, incentivou investimentos para gotejamento e 
irrigação nas lavouras.  A vereadora Evanite L. Vedana agradeceu ao secretário de obras pelo patrolamento 
na família de Elio Lusa após indicação, mas cobrou a instalação de placas pois caso contrários os moradores 
afirmaram que vão instalar por conta própria. Parabenizou o trabalho do colega Antônio Rode em seu período 
na casa legislativa. O Presidente Danrlei Pilatti enalteceu o trabalho do colega Antônio Rode junto ao secretário 
Pedro na captação de recursos através de emendas parlamentar independente da gestão. Manifestou sua 
posição favorável a indicação da bancada do MDB para a casa de repouso o município. Afirmou que a moção 
de congratulação será entregue e lamentou que em virtude da pandemia não está sendo viável a realização 
de eventos para a entrega das moções pendentes. Confirmou a apresentação da Loa na próxima segunda dia 
26 às 18 horas. 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 19 dias do mês de outubro de dois mil e 
vinte. 
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