
ATA 1292/2020 
Aos 16 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 1290/2020. No Pequeno Expediente o vereador Léo Sonda justificou a indicação para praça no 
loteamento Jorge Baggio, destacando a sua importância devido e o alto número de moradores. Parabenizou 
os vencedores das eleições e desejou um bom trabalho no executivo e no legilstaivo. O vereador Maico 
Morandi apoiou a indicação do colega Leo. Comentou o evento que tivemos no domingo com as eleições, 
mais afirmou que o melhor evento mesmo foi hoje com a chuva. Parabenizou a todos os vencedores e a todos 
os candidatos pela campanha limpa. Defendeu que o anseio dos munícipes é por mais desenvolvimento para 
o município e menos problemas políticos. O vereador Silvino Maróstica parabenizou a todos os vencedores 
em especial ao prefeito Danrlei e vice Inácio e solicitou que se tenha um mandato olhando a todos sem fazer 
diferenças. O vereador Dirceu Gizéria parabenizou ao prefeito eleito Danrlei e vice Inácio, o qual tem 
confiança que farão um bom trabalho em modo especial ao colega partidário Vini. Agradeceu a todos votos 
recebidos sendo o sétimo vereador mais votado, mas que infelizmente devido a lei eleitoral federal não está 
eleito. No Grande Expediente o vereador César A. Menegat ocupou a tribuna e ressaltou que a eleição é um 
ato democrático que temos que valorizar. Parabenizou o prefeito eleito Danrlei o vice Inácio e todos os 
vereadores. O anseio da população era poder escolher, assim como ocorreu ontem, ressaltando que foi uma 
eleição foi justa e tranquila. Se colocou à disposição para ajudar aos novos eleitos. Solicitou que se tenha 
verdade, respeito e humildade nos gestores públicos. Criticou o mínimo aumento de dois centavos no preço 
da uva, solicitou uma nota de repudio para os vinicultores, pois a uva é o carro forte do município. Comentou 
a importância da chuva de hoje pois veio em boa hora. A vereadora Jéssica Boniatti ocupou a tribuna e 
parabenizou ao prefeito eleito Danrlei o vice Inácio e todos os vereadores bem como todos que colocaram os 
nomes a disposição pois não é uma tarefa fácil. Afirmou que como pessoas que ocupam cargos públicos somos 
pessoas e estamos e não somos, pois, as coisas mudam, e a reeleição de apenas um vereador mostra isso. 
Manifestou sua total confiança no trabalho e competência do Danrlei o qual conhece desde criança. Solicitou 
que o trabalho não seja direcionado apenas aos seus 1105 eleitores, mas sim para toda a população. Na ordem 
do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes expedientes: Projeto de Lei nº 34 de 2020: Indicação nº 

72/2020: 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 praça pública 

no Loteamento Baggio. Projeto de lei nº 034 de 2020: Dispõe sobre a reserva de um percentual dos cargos e 

empregos públicos municipais para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, inciso VIII, da 

Constituição da República. Nas explicações pessoais o vereador Dirceu Gizéria colocou que pela votação que 
fez como o sétimo vereador mais votado, se considera um vereador eleito e não vai deixar de trabalhar por 
Nova Pádua. Afirmou que idade não significa capacidade, pois basta querer fazer o bem e correr atrás. Criticou 
o baixo aumento no preço da uva. 
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O vereador Silvino Maróstica criticou que o baixo aumento no preço da uva, sendo que na realidade muitas 
vezes os viticultores se combinam e pagam menos do preço sugerido na tabela. Parabenizou as palavras da 
colega Jéssica e desejou que o prefeito eleito Danrlei faça uma administração para todos. Agradeceu a todos 
eleitores que confiaram nele sendo o sexto mandato. O vereador César A. Menegat comentou o aumento de 
casos de corona vírus no município e lamentou que tudo indica que a vacina vai demorar se é que ainda vai 
ter. Comentou a falta de agua em algumas propriedades e em outras até de energia para poder bombear. 
Falou que no jogo político as cartas são dadas uma a uma. O vereador Léo Sonda comentou a falta de agua 
no município, e defendeu políticas públicas que visam auxiliar a população para o enfrentamento da escassez. 
Referente ao processo eleitoral, parabenizou a todos que colocaram seu nome em disposição, principalmente 
aos eleitos. O vereador Ildo Stangherlin criticou o aumento de 0,02 centavos no preço da uva, e afirmou que 
temos que lutar para maior valorização, sendo que o agricultor depende sempre de outros fatores. 
Parabenizou os vitoriosos Danrlei e Inácio e todos os vereadores eleitos e os que se colocaram à disposição e 
elogiou a campanha de alto nível com respeito. A vereadora Evanite L. Vedana parabenizou todos os eleitos 
e todos os candidatos que não se elegeram, pois, colocando seu nome à disposição todos batalharam. Desejou 
um bom trabalho aos eleitos, e disse ter certeza que todos têm muita capacidade. Entende que terão algumas 
dificuldades por fatores como a queda de arrecadação e a estiagem. O presidente Danrlei Pilatti agradeceu 
todas as mensagens de felicitações e apoio, em especial ao depoimento da amiga e colega Jéssica. Afirmou 
que trabalhará com igualdade como foi esses quatro anos que iniciou com uma coligação. Colocou que sabe 
das dificuldades que virão sendo a maior delas a pademia, pois além da crise de saúde representa uma crise 
econômica na arrecadação a nível federal e estadual. Parabenizou todos os candidatos principalmente os 
eleitos, agradeceu os colegas vereadores pelo trabalho em junto nesses quatro anos. 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 16 dias do mês de novembro de dois mil e vinte. 
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