
ATA 1289/2020 
Aos 26 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 Maico Morandi, Jéssica Boniatti, Ildo Stangherlin (PP) Léo 
Sonda, Evanite L. Vedana (MDB), Dirceu Gizéria (PSDB), Antônio Rode (republicanos) César A. Menegat (PDT). 
Léo Sonda conduziu os trabalhos perante falta justificada por motivos de saúde do presidente Danrlei Pilatti. 
Invocando a proteção de Deus, Léo Sonda deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que a vereadora Evanite 
L. Vedana fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1288/2020. No Pequeno 
Expediente o vereador Maico Morandi desejou uma boa recuperação ao vereador presidente Danrlei Pilatti e 
a diretora da casa Aline. Agradeceu as apresentações das audiências da saúde e da LOA pelo prefeito Ronaldo, 
no qual foi exposto um aumento de despesas na área da saúde nesse segundo quadrimestre, sendo 
compreensível em virtude das medidas ao combate de corona vírus. Noticiou a licitação para compra de novos 
medicamentos para o ano de 2021. Sugeriu que seja colocado totens de álcool em gel em pontos estratégicos 
no município aonde existe mais circulação de pessoas. Comentou a possibilidade de atendimento fora do 
expediente pelo Samu de Flores da Cunha em que o Estado está favorável agora cabe o aval do novo prefeito 
da cidade vizinha. O vereador Silvino Maróstica desejou melhoras ao presidente e a diretora. Relatou que 
conseguir o Samu para Nova Pádua seria uma grande conquista que permitirá uma diminuição de custos para 
o município, dessa forma cabe a nós também pressionar o prefeito de Flores da Cunha. Agradeceu a 
apresentação da LOA. Justificou a indicação nº 64 que é uma complementação da indicação do colega suplente 
na semana passada, já que tem outras curvas perigosas naquele trecho. O vereador César A. Menegat reforçou 
o pedido para cuidados com a transmissão de coronavirus na campanha eleitoral. Comentou a abertura da 
estrada no Curuzu no qual as pessoas gostariam de saber até aonde vai ser feita, por isso pretende fazer um 
pedido de informações para saber qual é o planejamento bem como o custo e quantas horas maquinas 
terceirizadas foram utilizadas para poder realizar uma avaliação mais precisa se vale a pena. Criticou o projeto 
de reforma tributária do Rio Grande do Sul. O vereador Dirceu Gizéria desejou melhoras aos colegas que estão 
se recuperando do Covid 19 bem como todos os munícipes. Lamentou o aumento de casos no município no 
qual parecia que havia tido uma melhora. Comentou a indicação para placas de curvas perigosas no município. 
Relatou que também foi procurado para cobrar a limpeza de terrenos no centro da cidade, além da colocação 
das calçadas, pois em muitos casos as pessoas correm risco de acidentes por ser obrigadas a caminhar nas ruas. 
A vereadora Evanite L. Vedana desejou melhoras para os colegas e colocou que uma dificuldade relatada é 
lidar com o psicológico, pois tu tens que ficar isolado em um quarto. Agradeceu a apresentação do segundo 
quadrimestre da secretaria da saúde e da LOA pelo prefeito. Defendeu o atendimento pelo Samu para Nova 
Pádua que irá proporcionar uma economia para o município e afirmou que vai procurar o prefeito Lídio para 
cobrar. Defendeu a conclusão do alargamento na estrada no curuzu pela importante produção de frangos que 
tem naquela zona. No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foram aprovados por 
unanimidade os seguintes expedientes: Indicação nº 64/2020: Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao 
Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, instale 
placas indicativas de “ Curva Perigosa” na Comunidade Santo Isidoro nas três curvas perigosas após a 
comunidade até a empresa Comercial de Alimentos Grazziotin. Moção de Congratulações nº 10/2020: O 
vereador Cesar A. Menegat do PDT, solicita que seja enviada uma MOÇÃO DE CONRATULAÇÃO ao Sr. Fernando  
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Henrique de Amaral Fontana, pelos 25 anos de colaboração como Diretor e Clinico Geral da Unidade Sanitária 
de Nova Pádua. Moção de Congratulações nº 11/2020: O vereador Cesar A. Menegat do PDT, solicita que seja 
enviada uma MOÇÃO DE CONRATULAÇÃO ao Sr. Valdecir Marin, pela sua importante colaboração e 
participação nas atividades de Nova Pádua, trabalhando por 25 anos como Médico Veterinário do município. 
Nas explicações pessoais a vereadora Jéssica Boniatti enalteceu a oportunidade do município ter o 
atendimento do Samu, que é um atendimento de muita qualidade que permitirá uma importante redução de 
custos para o nosso município. Comentou a importância que sejam colocadas as placas de localização e 
informativas no município sem que gere um valor alto de investimento, mas solicitou que sejam placas com 
tamanhos adequado e visíveis para os motoristas. Manifestou sua preocupação com o aumento de casos de 
coronavirus no município e reforçou o pedido para cuidados. O vereador César A. Menegat falou da 
importância do atendimento do Samu no horário que não há expediente e relembrou demandas antigas como 
ambulância e enfermeiro 24 horas. Comentou que assistiu entrevistas do ministro Paulo Guedes o qual 
defende que os pequenos municípios cresçam para que consiga sustentar essas questões.  O vice presidente 

Léo Sonda manifestou preocupação com o aumento de casos de cornavirus no município. Esclareceu sobre 
questões da Pec 188 que fala sobre a extinção dos municípios, no qual afirma que ninguém está tentando 
enganar ninguém pois ela existe, mas está parado por conta da pandemia. Dessa forma, defendeu que o 
próximo gestor tem que buscar aumentar a arrecadação própria do município pois é uma preocupação que 
devemos ter. Pediu que os vereadores tratem assuntos de câmara e não de fim de acordos ou coligações. Sem 
mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo vice presidente que conduziu 
a sessão e demais vereadores presentes. Sala de Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, aos 26 dias do mês de 
outubro de dois mil e vinte. 
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