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Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, na Sala de Sessões Arlindo Joaquim Bigarella, 

realizou-se uma Sessão Extraordinária, convocada pelo Exmo. Prefeito Municipal em exercício Sr 

Gelson Sonda, tendo a presença dos vereadores Danrlei Pilatti, Léo Sonda, Silvino Maróstica, Jéssica 

Boniatti, Maico Morandi, Dirceu Gizéria e Ildo Stangherlin. O Presidente Danrlei Pilatti invocou a 

proteção de Deus e deu por aberta a Sessão Extraordinária solicitando que o vereador Léo Sonda fizesse 

a leitura de um trecho da bíblia. Em seguida, o presidente convocou o secretario Dirceu Gizéria para 

que fizesse a leitura dos expedientes recebidos do Poder Executivo e, após, foi aprovada a Ata nº 

1201/2018. O Presidente Danrlei Pilatti colocou em discussão e posteriormente em votação sendo 

APROVADOS por unanimidade os projetos: Projeto de Lei nº 001 de 08 de janeiro de 2019 

"Concede revisão geral anual art. 37, X, da CF - aos vencimentos dos servidores, aos proventos e as 

pensões dos aposentados e pensionistas e aos agentes políticos do Município de Nova Pádua. ” Projeto 

de Lei nº 002 de 08 de janeiro de 2019 "Autoriza a contratação por tempo determinado através de 

processo seletivo simplificado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público." Projeto de Lei nº003 de 08 de janeiro de 2019 "Autoriza a contratação por tempo 

determinado mediante o aproveitamento de lista de concurso público municipal vigente, para atender 

à necessidade temporária de excepcional interesse público." Projeto de Lei nº 004 de janeiro de 2019 

"Autoriza o Município a celebrar convênio com o Conselho Comunitário Pro-Segurança Pública de 

Nova Pádua CONSEPRO, e a repassar auxílio financeiro para custear despesas para o patrulhamento 

ostensivo da brigada militar." Projeto de Lei nº 005 de 08 de janeiro de 2019 "Autoriza o Município 

a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Flores da Cunha - Nova 

Pádua, e a repassar auxílio financeiro para custear despesas." A seguir o presidente deu por encerrada 

a Sessão Extraordinária. Sem mais nada a constar, eu Aline Peccati lavrei a presente ata, a qual será 

assinada, pelo presidente e os demais vereadores. Sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella aos dez 

dias de janeiro de dois mil e dezanove.  
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