
ATA 1290/2020 
Aos 09 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 Boniatti fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada 
a Ata nº 1289/2020. No Pequeno Expediente o vereador César A. Menegat comentou que as indicações que 
estão em pauta são necessárias pois parece que tem estradas sem asfalto que parece que ficam abandonadas. 
Relatou que sua primeira indicação para o prefeito tinha sido um mapeamento para futuras aberturas das 
estradas, para as pessoas se prepararem com o espaço necessário. Justificou o pedido de informações que 
solicitou na sessão passada. Comentou a discussão para financiamento de longo prazo para a compra de uma 
máquina giratória. O vereador Dirceu Gizéria justificou a indicação para abertura de estrada no Acioli devido 
que naquele trecho está muito estreita sabendo que até passa ônibus escolar. No entanto, entende que a 
atual administração não deixou esquecido pois fez a abertura de mais de 14 km. Comentou o desânimo de 
jovens para permanecer no interior, sendo um dos motivos que até mesmo para a abertura de açudes é muita 
burocracia. Abordou que as pessoas acham o preço do leite no mercado caro, mas sabe que o custo para 
produzir é alto. Afirmou que como vereadores temos que pensar em medidas que visam facilitar algumas 
coisas. A vereadora Evanite L. Vedana comentou a importância da campanha do novembro azul para 
prevenção do câncer da próstata, no qual se sabe que há muitos casos no município. Defendeu a indicação 
para alargamento na estrada do Leonel até a família Bianchin, pois se dizem esquecidos pela atual 
administração, no qual colocam as dificuldades que enfrentam com caminhões de grande porte. Justificou a 
indicação para o cercar o parquinho na praça da matriz. O vereador Ildo Stangherlin comentou que os 
candidatos estão passando pelas comunidades assim enxergam algumas demandas. Ressaltou a importância 
das aberturas das estradas, no entanto relatou algumas dificuldades que surgem e acabam atrapalhando o 
cronograma. A vereadora Jéssica Boniatti falou que o cercar o parquinho é um assunto já bastante batido e é 
de suma importância oferecer segurança para as crianças. Defendeu a indicação para roçadas para não chegar 
ao ponto de atrapalhar a visibilidade de quem trafega. Enalteceu a responsabilidade dos gestores do Executivo 
e do Legislativo em segurar administração em dia, sem nova nomeações mesmo com cargos que se retiraram 
para concorrer, sendo essas, atitudes que deviam ser reproduzidas na esfera estadual e federal. No Grande 
Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes expedientes: 
Indicação nº 68/2020: Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, para que através da Secretaria competente, realize o alargamento da estrada na 

comunidade do Travessão Acioli iniciando logo após o fim do asfalto. Indicação nº 69/2020: Os vereadores da 

bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através do 

departamento competente, estude a possibilidade de instalar uma cerca de aproximadamente meio metro ao 

redor do parquinho na Praça da Matriz, a fim de impedir a entrada de animais. Indicação nº 70/2020: Os 

vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que 

através do departamento competente, seja alargada e patrolada a estrada que do Travessão Leonel iniciando na 

capela até a família do Sr. Adair Bianchin. Indicação nº 71/2020: Os vereadores da bancada do Progressista  
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indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que realize a roçada na estrada vicinal que liga 

os Travessões Paredes à Divisa. Nas explicações pessoais o vereador Maico Morandi reforçou o pedido para a 
campanha de prevenção de câncer da próstata. Comentou o assunto abordado pelo colega Dirceu em 
fortalecer a permanecia do jovem na colônia, com diminuição de burocracia e mais subsídios. Defendeu que 
as indicações de aberturas de estradas são muito importantes pois é elevada também a questão da segurança. 
Falou sobre a estiagem, solicitando a interseção de São Pedro para uma chuva. O vereador Léo Sonda 
lamentou a pandemia que vem assoando o mundo e nosso município, relatando que várias pessoas 
procuraram o posto hoje com sintomas gripais, por isso reforçou o pedido para cuidado de todos. Reforçou 
que o MDB sempre se preocupou e sempre fez bastante asfaltos, e quem faz, corre risco de aparecer falhas. 
Defendeu abertura de estrada no Leonel pois é a estrada é prioridade devido à alta produção. O vereador Ildo 
Stangherlin contrariou o vereador Leo pois considera que não basta fazer quantidade de km sendo um dever 
que tenha também qualidade pois se não gera custo dobrado. Desejou boa sorte aos candidatos e 
parabenizou, pois, a atitude de estar concorrendo já demonstra muita responsabilidade. O vereador César A. 
Menegat lembrou que recebeu adjetivos como imaturo, no entanto criticou essas picuinhas. Defendeu a 
democracia de poder de escolha. Afirmou que existem pessoas que se fossem realmente competentes teriam 
permanecido em Brasília onde o salário era de 10 mil reais. Afirmou que o Prefeito assinou a municipalização. 
Lamentou que jovens não estão permanecendo em Nova Pádua s e tornando um município de idosos. A 
vereadora Evanite L. Vedana sobre o parquinho ressaltou que todos têm uma opinião diferente, mas que com 
certeza alguma medida deverá ser tomada pois não há outro lugar apara os pais levar as crianças. O vereador 
Dirceu Gizéria colocou tem muito “mimimi” na política por isso entende, que tem que ter mais 
desburocratização em diversos serviços públicos e afim de facilitar a vidas dos agricultores. Afirmou que para 
ele é mais barato comprar o leite no mercado do que manter gado e vacas leiteiras em sua propriedade. 
Esclareceu que citou o leite mas existe outros alimentos também que se enquadram. O vereador Silvino 
Maróstica parabenizou todos agricultores do município pelo belo trabalho e capricho que tem em suas 
propriedades. Defendeu subsídio para pequeno trator de abertura de estradas nos parreirais, bem como mais 
subsídios para agricultores que trabalham pai e filho em mesma propriedade, dessa forma, solicitou que os 
próximos gestores revejam essas leis. Defendeu o traciamento de uma perimetral no município, 
principalmente se a ponte entre Nova Roma do sul e Nova Pádua se tornar realidade. O presidente Danrlei 
Pilatti manifestou sobre os assuntos abordados afirmando que trabalhamos e trabalharemos ainda mais para 
atender as demandas que aqui foram colocados. Comentou o assunto como a permanecia do jovem na 
agricultura, em que é uma pauta importante e muito debatida. Afirmou que dentro da nossa legislatura 
fizemos muito e muito temos ainda a fazer nas próximas. Manifestou que entende que a próxima legislatura 
terá um desafio maior em virtude do desemprego e da queda de arrecadação pós pandemia além de oferecer 
maior segurança no interior na cidade. 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 09 dias do mês 
de novembro de dois mil e vinte. 
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