
ATA 1295/2020 
Aos 07 dias do mês de dezembro 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 o vereador Silvino Maróstica fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi 
aprovada a Ata nº 1294/2020. No Pequeno Expediente a vereadora Jéssica Boniatti relatou que como recebe 
solicitações de alguns munícipes para retirada de um portão que dá acesso ao praial, buscou informações e se 
deparou que foge da competência do município mas entrou em contato com a Ceran que informou que tem 
que ter um acordo com os proprietários. Comentou que esperava que para final e início de ano houvesse uma 
melhora na situação da pandemia, mas infelizmente a cenário está cada vez pior, por isso, devemos nos 
conscientizar e voltar a nos cuidar, pois pelas informações que temos os hospitais estão cheios e cirurgias 
importantes sendo canceladas. O vereador Léo Sonda lamentou que a situação de pandemia se encaminha 
por um cenário de piora no nosso município aonde esperávamos uma vacina. Manifestou sua preocupação 
devido ao período de festas e aglomerações por isso solicita cuidados de todos. Falou de outras dificuldades 
e coisas ruins neste ano na agricultura e economia. Justificou a indicação para quebra-molas no travessão 
paredes em frente a chácara pois frequentemente tem crianças, por isso temos que oferecer segurança. O 
vereador Maico Morandi defendeu a indicação para quebra-molas no qual considera muito importante e que 
já foi feita outras vezes, como também em frente a móveis Danielli na frente das frutas Daniel e cabe uma 
avaliação da próxima gestão onde temos o presidente que será o futuro prefeito, por isso espera que sejam 
atendidos. Parabenizou a administração pública que acertou no convenio com a ucs que oferece teste pcr e o 
resultado sai em 3 dias. Pediu mais investimentos em leitos e hospitais. O vereador Silvino Maróstica relatou 
que o prefeito Lídio o comunicou que vai estar fazendo o trecho de pavimentação no Alfredo Chaves após o 
Travessão Paredes, por isso está juntamente com o colega Ildo Stangherlin angariando recursos para fazer a 
base asfáltica que pretende deixar pronto antes do fim do ano. Relatou que foi liberada a verba para 
construção do centro cultural, que terá sala para Banda e Coral Santa Cecília e para Bela Idade com auditório 
e salas, dessa forma, afirmou ser uma grande conquista que se faz necessário de muitos anos. O vereador 
César A. Menegat leu na íntegra a notícia de aprovação de internet no interior o que já devia ter há muito 
tempo e atribuiu a culpa para o governo do PT. Dessa forma, os municípios poderão abrir projetos para receber 
internet e criticou a sucateação da linha fixa da Oi. No Grande Expediente o vereador Silvino Maróstica usou 
a tribuna para relatar que hoje fez a entrega da moção de congratulação para Zoraide Pilatti Pauletti e 
Genoveva Menegat Vezzaro juntamente com o Dirceu e o presidente Danrlei, no qual fez a leitura de seus 
históricos destacando os relevantes serviços prestados durante 50 anos de dedicação das Capelinhas da 
Paróquia Santo Antônio de Nova Pádua. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes 
expedientes: Indicação nº 75 de 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 

fazer uma lombada “quebra mola” no Travessão Paredes na frente da residência do Sr. Tarcísio Retore, devido 

à alta velocidade que os veículos trafegam no local. Projeto de Lei nº 33 de 2020: Estima a receita e fixa a 

despesa do município de Nova Pádua para o exercício de 2021.Projeto de Lei nº 35 de 2020: Autoriza a  
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contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Projeto de Lei nº 36 de 2020: Altera a redação dos requisitos e atribuições do cargo de Zelador na Lei 

Municipal n.º 535, de 26 de novembro de 2002. Projeto de Lei nº 37 de 2020: Cria crédito especial no valor 

de R$ 121.342,64, no orçamento de 2020 do Município de Nova Pádua. Nas explicações pessoais o vereador 
César A. Menegat relatou que recebeu as respostas ao pedido de informações em que as máquinas 
terceirizadas custaram menos do que a obra da reforma do banheiro da praça que custará 150 mil reais. 
Defendeu abertura das estradas mesmo que a pavimentação demore, por isso, fez essa solicitação logo que 
iniciou essa gestão. Defendeu a terceirização de serviços de máquinas pois quando desliga acabou o custo e os 
munícipes ficam satisfeitos com os serviços bem feitos e rápidos. O vereador Dirceu Gizéria concorda que nos 
serviços privados é melhor com a terceirização, mas nas obras públicas defende que seja feito com as 
máquinas próprias. Relatou que a próxima gestão precisará adquirir uma nova giratória. Comentou sobre o 
portão no praial já mencionado pela colega Jéssica e justificou que na época foi deixado pela administração 
agora é difícil tirar, mas não faltaram tentativas. Parabenizou as senhoras Genoveva Menegat Vezzaro e 
Zoraide Pilatti Pauletti que receberam moções de congratulações pelos serviços prestados a comunidade 
voluntariamente, e questionou se ainda teremos pessoas assim. O presidente Danrlei Pilatti relatou que 
esteve fiscalizando as obras no município como do travessão paredes junto com vice-prefeito Gelson Sonda. 
Solicitou que até quinta-feira os moradores do travessão Paredes e outros para se mobilizem até quinta-feira 
para fazer o pagamento do auxílio da base asfáltica. Relatou que esteve fazendo a entrega das moções e 
valorizou o trabalho voluntario de Genoveva e Zoraide e lamentou que não pode fazer um grande evento por 
causa da pandemia do corona vírus. 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 07 dias do mês 
de dezembro de dois mil e vinte. 
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