
 
 
 
 
 

 

 
 

ATA 1198/2018 
 

Aos vinte e seis 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 Jéssica Boniatti fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a 
Ata nº 1197/2018. No Pequeno Expediente o vereador Maico Morandi justificou sua ausência na inauguração 
do asfalto na comunidade do Acioli e agradeceu a emenda do deputado Carlos Gomes. Avaliou que o município 
deve se preocupar menos em fazer muitos quilômetros e, mais na qualidade como esta gestão já está fazendo, 
já que os asfalto da gestão anterior vem causando problemas, e é notória a diferença de qualidade já na sua 
espessura. Aferiu ainda que o foco do município não seja apenas investimentos em pavimentações, mas 
principalmente em saúde. Além disso, noticiou que em Flores da Cunha foi atendido o decreto de situação de 
emergência, que representa auxílios no bolsa safra e empréstimos em bancos públicos para os Florenses, e que 
Nova Pádua ainda aguarda a conclusão do processo, mas é difícil pelo fato que não tenha sido descoberta 
moradias e principalmente por não haver Defesa Civil no município. Por fim, comentou as notícias em que o ex 
presidente Lula foi denunciado por lavagem de dinheiro, no qual já é réu em seis processos e lamentou que 
Michel Temer sancionou o aumento de salário do STF. O vereador Silvino Maróstica parabenizou a 
administração, a comunidade do Acioli e o deputado Carlos Gomes por intermediar o recurso federal que 
permitiu a pavimentação naquela comunidade. Convidou a todos para participar da missa na Gruta Pauletti, no 
próximo sábado as 18 horas no qual ocorre uma vez por ano e é um lugar muito aconchegante. Revelou que 
ficou sem jeito com a declaração da colega Jéssica na última sessão que, com a sala de sessão cheia, mentiu 
dizendo que o projeto de lei do Talian nas escolas do município não poderia partir do legislativo sendo que este 
projeto já foi aprovado e é de sua autoria. Por isso tentou avisar, mas foi cortado pelo presidente. O vereador 
César A. Menegat falou sobre a Feprocol e seu significado de Festa dos Produtos Coloniais, bem como citou 
outras festas de outros municípios e afirmou que gostaria que as pessoas vissem o trabalho que tem por trás 
dos produtos expostos. Também defendeu o ensino do Talian nas escolas do município. Agradeceu o deputado 
Carlos Gomes pela emenda para pavimentação, e defendeu que cada um tem um ponto de vista sobre 
investimentos no município. Valorizou os políticos que fazem um trabalho simples que utilizam os recursos e 
aplicam de forma correta. Cobrou do poder executivo um plano para as estradas que o município pretende 
asfaltar, para os proprietários de terras poderem se programar. Também criticou a falta de execução do plano 
diretor do município. O vereador Danrlei Pilatti revelou que esteve na prefeitura que junto do poder executivo, 
ligaram para cobrar da Senadora Ana Amélia a emenda de R$ 97 mil destinada ao município para compra de um 
caminhão toco ainda antes do período eleitoral, e a ideia é que o recurso seja liberado no final do mês, sendo 
que o caminhão já está pronto e o secretário de obras está com urgência para liberação. Também lamentou que 
o piquenique teve que ser transferido ainda no sábado devido as chuvas que deixaram o gramado encharcado, 
mas que foi transferido para dia 23 de dezembro véspera de natal o qual a data será um teste por conta da 
proximidade do feriado de natal. Além disso, comentou a inauguração de mais um trecho asfáltico no interior, 
que impressiona as pessoas que vem de fora por ver tantos investimentos em comunidades pequenas, mas que 
mostra ser uma cidade organizada e desenvolvida. O vereador Dirceu Gizéria ressaltou que a pavimentação 
inaugurada está bem-feita e agradeceu o deputado Carlos Gomes pela emenda e valorizou a expressiva votação 
que fez em que permitiu se reeleger e o trabalho que o mesmo vem executando no qual mostra ser uma pessoa 
simples e dedicada ao trabalho. Revelou ainda que foi visitar as obras no Belvedere Sonda, que embora esteja 
custando bastante estão sendo executadas com qualidade e são importantes para o turismo. Por fim, lamentou 
que o evento do piquenique tenha sido transferido pelo tempo, mas afirmou que a data de véspera de natal  
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Prejudicara a presença das pessoas, pois tem experiência com eventos de motos e na véspera de feriados não 
tem participação. No Grande Expediente não tivemos inscritos, assim deu-se início da eleição da mesa diretora 
(2019-2020) que foi aprovado por 8 votos favoráveis a chapa única e um contrário, ficando assim composta: 
Presidente: Danrlei Pilatti (PP); Vice Presidente: Léo Sonda (MDB); 1º Secretário: Dirceu Gizéria (PSDB) 2º 
Secretária: Jéssica Boniatti (PP). Também foram eleitas, por unanimidade, as Comissões do biênio 2019-2020, 
que ficaram compostas da seguinte maneira: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA Presidente: Jéssica 
Boniatti; 1º Membro: Dirceu Gizéria; 2º Membro: Cesar Augusto Menegat; COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO Presidente: Silvino Maróstica; 1º Membro: Evanite Lusa Vedana; 2º Membro: Ildo Stangherlin; 
COMISSÃO DE OBRAS SAÚDE E EDUCAÇÃO; Presidente: Cesar Augusto Menegat; 1º Membro: Maico Morandi; 
2º Membro: Silvino Maróstica.  Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade os seguintes documentos: 
Indicação 63/2018 A vereadora Evanite L. Vedana do MDB, dentro da decisão do Plenário, conforme atribuições 
regimentais, vem solicitar a Mesa Diretora que seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito Municipal, que 
através da secretaria competente, efetue o patrolamento e cascalhamento da estrada de acesso de Horacio 
Alessi até Aldacir Menegat no travessão Curuzzu. Projeto de Lei 027/2018 Estima a receita e fixa a despesa do 
município para o exercício financeiro de 2019. Pedido de licença 01/2018 O Dirceu vereador da bancada do 
PSDB vem requerer em conformidade com o Art. 36 inciso II da Lei Orgânica Municipal e art. 170 do Regimento 
Interno deste poder Legislativo, a concessão de licença por um período de 30 dias a contar na data de 01 a 30 
de Dezembro do corrente ano. MOÇÃO DE CONRATULAÇÃO a Sra. Diva Chiarani Pan e a Sra. Ivete Stangherlin 
Paviani pelo envolvimento na luta pela aposentadoria das mulheres rurais, bem como pelas suas significativas 
participações na comunidade. Requerimento 02/2018 Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nas 
explicações pessoais o vereador Danrlei Pilatti agradeceu o apoio da maioria e revelou que sabe que tem 
pessoas mais experientes e até mais qualificadas, mas abraçou a oportunidade que primeiramente o partido 
cedeu, bem como o apoio de todos. Relatou que entrou na política por emoção e reconhece que tem que 
aprender a trabalhar mais com a razão, e aprender ter a calma que o presidente Léo tem em administrar o 
Legislativo. Afirmou que espera manter a mesma competência do Léo e procurar representar a câmara nos 
eventos, e estender sempre os convites aos demais colegas para juntos fazermos uma boa legislatura. O 
vereador César A. Menegat respondeu ao colega Danrlei que talvez o voto contrário não tenha sido a pessoa, 
mas sim contrário ao sistema e concordou que o legislativo tem que ser mais independente do executivo. Falou 
sobre o Turismo em que Elói Kunz trouxe uma pousada para Flores da Cunha, e lembrou que quando se começou 
a falar sobre turismo na região, Nova Pádua tinha muito mais potencial que Gramado e Canela, e um dos maiores 
alavancadores do turismo foi Ivo Sonda mas pecava em centralizar os investimentos no Belvedere Sonda. 
Afirmou que cabe aos jovens mudar essa visão e voltar a pensar em turismo e sugeriu descontos no IPTU para 
quem mantem casa antigas na cidade. O vereador Maico Morandi parabenizou o colega Danrlei por ter sido 
eleito o presidente legislativo 2019-2020, pois sabe que seu interesse político vem ainda de criança, afirmando 
ainda que foi um incentivador para também participar e pegar gosto pela política. Também defendeu que as 
próximas eleições da mesa sejam abertas como já ocorre nos demais municípios, pois o povo quer saber como 
o seu candidato vota. Revelou que na semana passada participou de uma reunião do COMTUR que agora 
também irá eleger uma diretoria. Por fim, elogiou as obras do Belvedere Sonda no qual considera de primeiro 
mundo e revelou que o hotel vai receber investimento de 1 milhão de reais do setor privado, assim como outros 
investimentos privados no turismo como o hotel do miro, na adega dom camilo, e a empresa que está abrindo.  
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O vereador Ildo Stangherlin parabenizou o colega Danrlei pela expressiva votação respeitando a democracia de 
quem votou contra, pois sabe que agora representará todos. Comentou a inauguração da pavimentação no 
Acioli afirmando que quem ganha é todo o município e parabenizou toda administração e funcionários da 
prefeitura pela qualidade da obra, no qual espera que não venha mais acontecer o que vem acontecendo com 
as pavimentações do mandato anterior que já demonstram problemas. Agradeceu também o deputado Carlos 
Gomes pela emenda, e justificou que as emendas já vêm direcionadas para onde devem ser aplicadas. Por fim, 
convidou a todos para participar do festival de espumantes no Belvedere Sonda no próximo sábado, que 
também vem a fortalecer o turismo. A vereadora Jéssica Boniatti parabenizou o colega Danrlei pela eleição e 
afirmou que irá fazer um bom trabalho pois é motivado pelos motivos corretos. Agradeceu o deputado Carlos 
Gomes pela emenda da pavimentação no travessão Acioli, o poder executivo e os secretários e funcionários 
pela execução da obra. Revelou que embora tenha sido chamada de mentirosa pelo colega Silvino, acredita que 
não está sendo atingida pois, primeiro, a sua indicação e o projeto já existente são duas coisas diferentes e, 
segundo, quem passou a informação que sua indicação não poderia ser projeto legislativo foi o jurídico da 
câmara. Além do mais, disse que mesmo que fosse uma indicação para cobrar a execução de um projeto já 
existente caberia ao vereador ficar contente e não irritado. O vereador Silvino Maróstica parabenizou o colega 
Danrlei pela nova missão como presidente legislativo, e gostou que em seu pronunciamento se comprometeu 
representar mais o legislativo nos eventos e estender o convite aos demais vereadores. Parabenizou o colega 
César pela ideia do requerimento pois sabe da representatividade da agricultura para os munícipes Paduenses. 
Desejou um bom recesso ao colega Dirceu e fez votos de um feliz natal. Respondeu a colega Jéssica afirmando 
que que se é para obrigar a implementação do idioma Talian nas escolas aí tem que partir do executivo, no qual 
já fez cobrou para que ocorra, mas foi alegado que esperam a municipalização do Luiz Gelain antes, e que os 
alunos da Escola Bortolo Bigarela são muito pequenos, no entanto não concorda pois considera que na verdade 
eles tem mais facilidade de aprender. Por fim, também afirmou que o turismo é caminho do município. O 
presidente Léo Sonda comentou a inauguração de mais um trecho de asfalto no município afirmando que 
representa qualidade de vida, e agradeceu o deputado Carlos Gomes por mais uma vez direcionar esta emenda 
para o nosso município. Noticiou que na próxima semana, as 18h nesta mesma sala, o secretário da Agricultura 
e Meio Ambiente estará presente para esclarecimentos de duvidas conforme foi solicitado. Também divulgou a 
missa na gruta pauletti que é um ponto turístico do município, no próximo sábado as 18h. Além disso, comentou 
a eleição da futura mesa diretora no qual tem confiança que Danrlei fará um excelente trabalho, pois a gente 
aprende um com outro para sempre fazer melhor a cada legislatura. 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 vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito. 
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