
ATA 1289/2020 
Aos 03 dias do mês de novembro 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 a vereadora Jéssica Boniatt fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada 
a Ata nº 1288/2020. No Pequeno Expediente o vereador Ildo Stangherlin comentou as homenagens pelo dia 
de finados que foi mais restrita devido a pandemia do coronavirus. Também comentou o aumento de casos 
dentro do município e orientou para que as pessoas procurem o posto de saúde nos primeiros sintomas. 
Também manifestou seu pesar pela passagem de Clademir Tonet ex vereador. A vereadora Jéssica Boniatti 
também se solidarizou pela passagem do ex vereador Clademir Tonet que também foi um homem público em 
que deixa um belo legado. Comemorou a volta do presidente Danrlei e da diretora Aline após recuperação do 
Covid. Estendeu o pedido da secretaria de saúde para que as pessoas procurem a UBS nos primeiros sintomas 
para que não corra risco de transmitir para outras pessoas mesmo que os sintomas sejam leves. Justificou a 
moção de apoio ao senador Luiz Carlos Heinze pela iniciativa de supressão do artigo 115 que trata sobre a 
extinção dos pequenos municípios, pois como vereadores é nossa atribuição nossa fazer essas reivindicações. 
O vereador Léo Sonda justificou a indicação para empresas realizarem estudos para abertura de postos 
artesianos, para que com isso teremos sugestão de onde encontraremos agua potável dentro do município. 
Afirmou que esse levantamento já foi feito por outras administrações, mas é de suma importância 
retomarmos esse assunto tratando de estiagens que frequentemente atingem nosso município. O vereador 
Maico Morandi desejou um bom retorno ao colega presidente Danrlei Pilatti e a diretora Aline e desejou que 
todos os munícipes que passarem pelo vírus tenham uma breve recuperação. Justificou a moção de apoio pela 
emenda 28 de 2020 que pede a supressão do artigo 115 da Pec do Pacto Federativo referente a extinção dos 
municípios. Assim sendo, convidou as demais bancadas que também façam esse apoio para que seja suprimido 
este artigo. Estendeu sentimentos de continências a toda família de Claudemir Tonet que deixa um grande 
legado na família e na sociedade. O vereado Silvino Maróstica desejou um bom retorno ao presidente Danrlei 
e da diretora Aline após recuperação do Covid. Deixou sua solidariedade e sua mensagem de pesar a família 
pela passagem do colega vereador Clademir Tonet, no qual teve o privilégio de trabalhar junto. Desejou forças 
a família, principalmente dos pais. Criticou que não foi feita homenagem na igreja pela câmara de vereadores. 
No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes 
expedientes: Indicação nº 65/2020: Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, para que através do departamento competente, estude a possibilidade da 

contratação de uma empresa especializada em estudo geológico visando a captação de mais poços artesianos no 

município. Indicação nº 66/2020: O vereador César A. Menegat do PDT, indica ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, para que na reforma dos banheiros da praça seja feito adaptado para acessibilidade 

e reservado espaço para fraldário. Indicação nº 67/2020: Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja instalada placas indicativas para alta circulação 

de entrada e saída de veículos como caminhões na VRS 814 no trecho entre a divisa do município com Flores 

da Cunha e o Pórtico de Nova Pádua. Moção de Apoio n12 a Emenda nº 28 de 2020 de autoria do Senador Luiz 

Carlos Heinze, que solicita a supressão do artigo 115 da (PEC 188/129) do Pacto Federativo que trata sobre a  
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extinção dos municípios com menos de 5 mil habitantes cuja arrecadação própria com impostos não chega a 

10% da receita total. Pedido de Informações nº 02/2020: solicitar que seja enviado ao Exmo. Sr. Prefeito 

Ronaldo Boniatti este pedido de informações, com as seguintes informação por escrito: a) Solicito a relação de 

horas de máquinas terceirizadas foram usadas na abertura da estrada do travessão curuzu; b) Custo geral da 

obra; c) Se há previsão para continuar abertura neste trecho. Projeto de Lei nº 30 de 2020: “Cria Crédito 

Adicional Especial no Orçamento de 2020 do Município de Nova Pádua, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais).” Projeto de Lei nº 31 de 2020: “Cria Ação no PPA 2018- 2021, na LDO 2020 vigentes, e 

autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 37.592,55 (trinta e sete mil quinhentos e noventa e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos), no orçamento 2020”. Projeto de Lei nº 32 de 2020: “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a adquirir uma gleba de terras para instalação de futura área turística e de lazer.” Nas 
explicações pessoais o vereador Dirceu Gizéria deixou seus sentimentos a família pela passagem do Clademir 
Tonet, que foi um grande representante do município. Afirmou que faz força e está em contato com 
Deputados para supressão deste artigo que prevê a extinção dos municípios pequenos como Nova Pádua, já 
que seria um grande retrocesso para um município desenvolvido como o nosso. Destacou que seria um 
absurdo se isso se tornasse uma realidade, mas confia que não acontecerá. O vereador César A. Menegat  
lamentou a passagem de um grande homem na comunidade e na família, destacando que Clademir foi um 
dos fundadores do PDT, um vereador que ajudou a elaboração da 1ª Lei Orgânica, e vem de uma família muito 
presente. Disse que há pessoas que não entendem como é o funcionamento da câmara, onde temos pequeno 
expediente, grande expediente e explicações pessoais e não entende suas diferenças. Lamentou que pessoas 
chamam de louco, no entanto poderá abrir processo. Afirmou que sempre fez um trabalho sério, honesto e 
limpo por isso solicitou respeito. O vereador Léo Sonda se solidarizou pelo passamento do ex vereador 
Clademir Tonet, no qual foi uma pessoa muito participativa dentro da comunidade. Comentou a questão 
levantada sobre a extinção dos pequenos municípios com arrecadação própria menor que 10% do total, e 
enalteceu que agora houve engajamento de outras bancadas haja vista que já faz tempo que a bancada do 
MDB está em contado com seus deputados lutando pela causa. O presidente Danrlei Pilatti agradeceu a 
condução do vice presidente Leo na sessão passada. Agradeceu a aprovação do projeto que autoriza o 
município adquirir uma gleba de terras para instalação de futura área turística e de lazer próximo ao cachoeirão. 
Parabenizou a indicação para acessibilidade nos banheiros públicos e solicitou uma conscientização da 
população para manter as calçadas em dia. Também comentou os problemas com acessibilidade que da 
câmara aonde está sendo estudado projetos para reforma do prédio. Se solidarizou com a família de Clademir 
Tonet, ex vereador, que foi um homem que deixa um grande legado para a família e para a comunidade. 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 03 dias do mês de novembro de dois mil e vinte. 
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