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Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, realizou-
se a Sessão Simulada dos Vereadores Juniors as 19 horas, com a presença dos vereadores Léo Sonda, Maico 
Morandi, Jéssica Boniatti, César A. Menegat, Ildo Stangherlin, Danrlei Pilatti, Silvino Maróstica e Evanite L. 
Vedana. Em seguida, o presidente Léo Sonda invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária 
solicitando que o vereador Evanite L. Vedana fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada 
a Ata nº 1195/2018. No Pequeno Expediente o vereador Ildo Stangherlin relatou que participou na última 
quinta-feira em uma reunião em Pinto Bandeira para debater os prejuízos da chuva de granizo na região, no 
qual ficou constado que os estragos foram grandes e ressaltou a presenças do senador eleito Luiz Carlos Heinze, 
do deputado federal Afonso Hamm que mostraram que não aparecem na região só para pedir votos, mas 
também para procurar ajudar os agricultores. Revelou que tiveram representantes de diversos municípios que 
relataram seus prejuízos, mas foi constado que o nosso município foi o mais prejudicado, o que lamentou 
também pelo fato de ser o ano da nossa maior festa a Feprocol e temos que decidir se é melhor ou não realizar 
neste ano. A vereadora Jéssica Boniatti também relatou a reunião que participou em Pinto Bandeira no qual 
foram discutidas perdas e constado que Nova Pádua foi o município mais atingido. Por um lado, falou da 
dificuldade que os deputados e o senador terão para levar aprovar em Brasília incentivos com linhas de credito, 
mais participação do estado em seguros, e ao mesmo tempo, o aumento aprovado pelo Senado para o Supremo 
Tribunal Federal que causa um efeito cascata em todo setor público, em que já temos um estado extremamente 
comprometido com a folha de pagamento. Afirmou que apesar da renovação da última eleição, ainda 
permaneceram muitos estorvos. O vereador Maico Morandi revelou que o que mais lhe chamou na reunião já 
relatada pelos colegas anteriormente foi o interesse do Senador eleito Heinze que convocou a reunião de 
emergência, e que propôs que o governo cubra 60% dos seguros agrícolas no qual nos anos de 2016 e 2017 
variou entre 40 e 45%, e outra alternativa, foi a disponibilização de lonas para cobrir as plantações que já foi 
sugerido nesta casa na semana passada. Relatou que refletiu se a incompetência administrativa ou a corrupção 
custa mais para o país, e no momento vemos o deputados e magistrados se aumentado salários sabendo que 
os três principais custos do país atualmente são a dívida externa, o funcionalismo público e a previdência. Por 
fim, defendeu que a Feprocol aconteça já no próximo ano e que se necessário, seja mudado o foco da festa 
mostrando o trabalho dos agricultores. O vereador Silvino Maróstica relatou que o aumento do STF custará 240 
milhões de reais a mais ao ano e ainda estão estudando conceder auxílio moradia. Também comentou a respeito 
da reunião da ultimas quinta-feira, que lhe chamou atenção o levantamento das perdas na produção de uva no 
qual antes o Ministério da Agricultura teria tabelo o preço de 50 centavos ao kilo mas agora vai ser revisto. 
Também parabenizou o senador e deputados eleitos que encabeçaram a reunião e que levaram as demandas 
dos agricultores para Brasília. Por fim, lamentou que infelizmente o agricultor vai bem quando acontece uma 
desgraça que a demanda aumenta e o preço valoriza, assim como foi naquele ano que boa parte das produções 
tinham sido atingidas pela geada. O vereador César A. Menegat contrapôs o colega Silvino dizendo que não 
chama de desgraça, mas de fenômeno natural. Criticou as franquias cobradas pelas seguradoras e justificou ao 
fato que não há muita concorrência. Criticou os viticultores que utilizam a agua do suco em vinho, relatando 
ainda que ouviu um vitivinicultor comemorando a chuva de granizo pois estava com o estoque de vinho cheio e 
que no fim quem sofre é sempre os produtores rurais. Também criticou a Agavi e o Ibravin. Na ordem do dia 
foram aprovados os seguintes documentos: Indicação 49/2018 Os vereadores das bancadas do MDB, PP e PSDB 
conforme suas atribuições regimentais, propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação 
ao Exmo. Prefeito, para que através do departamento competente, estude a possibilidade de reformar os 
bancos das praças do município. Indicação 50/2018 Os 
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vereadores das bancadas do MDB, PP e PSDB conforme suas atribuições regimentais, propõem que após 
aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para que através do departamento 
competente, estude a possibilidade de elaborar um material escrito sobre Legislação Ambiental para cada 
proprietário de terras do município, frisando informações sobre o corte de vegetação, abertura e limpezas de 
açudes entre outras. Indicação 51/2018 Os vereadores das bancadas do MDB, PP e PSDB conforme suas 
atribuições regimentais, propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. 
Prefeito, para que através do departamento competente, estude a possibilidade de realizar mais eventos 
culturais no município, como por exemplo shows com artistas locais e amostras de produtos do próprio 
município. Indicação 52/2018 Os vereadores das bancadas do MDB, PP e PSDB conforme suas atribuições 
regimentais, propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para 
que através do departamento competente, estude a possibilidade de realizar uma reforma nos banheiros 
públicos. Indicação 53/2018 Os vereadores das bancadas do MDB, PP e PSDB conforme suas atribuições 
regimentais, propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para 
que através do departamento competente, estude a possibilidade de construir uma casa do idoso. Indicação 
54/2018 Os vereadores das bancadas do MDB, PP e PSDB conforme suas atribuições regimentais, propõem que 
após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para que através do departamento 
competente, estude a possibilidade de viabilizar a municipalização do Ensino Fundamental da Escola Estadual 
Luiz Gelain. Indicação 55/2018 Os vereadores das bancadas do MDB, PP e PSDB conforme suas atribuições 
regimentais, propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para 
que através do departamento competente, estude a possibilidade de aumentar e renovar o acervo de livros da 
Biblioteca Pública Flavio Luiz Ferrarini. Indicação 56/2018 Os vereadores das bancadas do MDB, PP e PSDB 
conforme suas atribuições regimentais, propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação 
ao Exmo. Prefeito, para que através do departamento competente, estude a possibilidade de realizar uma via 
para pedestres, na VRS 814 do loteamento Baggio até a Prefeitura Municipal. Indicação 57/2018 Os vereadores 
das bancadas do MDB, PP e PSDB conforme suas atribuições regimentais, propõem que após aprovada no 
plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para que através do departamento competente, 
estude a possibilidade de realizar o tapamento dos buracos nas pavimentações das entradas dos Travessões 
Mutzel e Leonel. Indicação 59/2018 Os vereadores Silvino Maróstica e Dirceu Gizéria, ambos do PSDB, solicitam 
à Mesa Diretora que após aprovada no plenário, seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Municipal, para que 
estude a possibilidade de firmar um convênio com o CISGA Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Sustentável da Serra Gaúcha. Indicação 60/2018 Os vereadores Silvino Maróstica e Dirceu Gizéria, ambos do 
PSDB, solicitam à Mesa Diretora que após aprovada no plenário, seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Municipal, 
para que estude a possibilidade de promover programas de interação ou conhecimento para as pessoas da 
terceira idade. Nas explicações pessoais o presidente Léo Sonda também lamentou a notícia do aumento do 
STF aprovado pelo Senado que gera um efeito cascata, mas espera que o presidente Michel Temer não sancione, 
mas revelou que o presidente estaria articulando para sancionar se o senado se comprometer a descartar o 
auxílio moradia. Lembrou a todos que na próxima segunda as 17:30 terá reunião com os vereadores para definir 
a próxima chapa da mesa diretora e as 19 horas sessão ordinária normal no qual será entregue moção de 
congratulação a Sra. Nelsi Chiarani.  Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavrei a presente Ata, à qual será 
assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, aos cinco dias do mês 
de novembro de dois mil e dezoito. 
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