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Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, realizou-
se a Sessão Plenária as 19 horas, com a presença dos vereadores  Danrlei Pilatti, Léo Sonda, Maico Morandi, Jéssica 
Boniatti, César A. Menegat, Ildo Stangherlin, Dirceu Gizéria, Silvino Maróstica  e Ver. Suplente Francisco Alesssi. 
Que assumiu no lugar vereadora lincenciada Evanite L. Vedana. Em seguida, o presidente Danrlei Pilatti invocando 
a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando ao vereador Dirceu Gizéria  que fizesse a leitura 
de um trecho da bíblia. Logo após o Secretário Dirceu Gizéria leu os expedientes recebidos. No Pequeno Expediente 
a vereador Maico Morandi deu as boas vindas ao colega Francisco Alessi. Agradeceu ao Daer pela roçada, foi 
encaminhado o oficio e fomos prontamente atendidos. Expos sua opinião  referente ao Contur sendo importante 
para desenvolvimento no turismo de Nova Pádua. Sobre o wifi nas praças, no belvedere sonda,  o prefeito informou 
que já entrou em contato com a empresa responsável, principalmente devido a realização da Festa da Feprocol e 
que será providenciado, e Já as obras do Travessão Bonito e Travessaõ Barra devido as maquinas estarem em 
manutenção as obras estão paradas. O vereador  Silvino Maróstica  que bom que o Daer atendeu de imediato a 
solicitação da roçada. Ficou contente porque que estão dando andamento nos preparativos da Feprocol, tomara 
que de tudo certo, para que todos os vizitantes tenham uma boa iimagem do municipio. relatou também sobre o 
IPTU expos sua opinião sobre o mesmo e concorda com os colegas que a comunidade talvez não entenda o 
aumento.O vereador Cesar Menegat  disse que o Daer só fez a obrigação, e a roçada deve estar no calendário deles. 
Falou sobre a reunião do IPTU algumas pessoas não entenderam as mudanças que serão feitas. Cobrou sobre a 
câmara não estar na divulgação da  festa Feprocol, sempre somos esquecidos. Sobre o projeto de lei da avenida, 
existem outras prioridades, como a municipalização o acostamento do Loteamento Baggio até a sede devido ser 
um trecho perigoso  para os pedestres. O vereador Dirceu Gizéria  falou da importância da Feprocol, e Sobre o  
previdência dos agricultores e demais trabalhadores e não entende as leis. Sobre a contratação do médico deu 
problema, o munícipes vão  ter que esperar mais um pouco. Vereador Francisco Alessi agradeu a oportunidade a 
colega Evanite, espera fazer um bom serviço com os celegas,  comentou sobre andamento da festa, o parquinho 
será feita a manutenção assim que o tempo melhorar. No grande expedientes não temos vereadores inscritos. Na 
orde do dia não temos expedientes para votação. Nas explicações pessoais o vereadora Jéssica Bonitti  deu as boas 
vindas ao colega Francisco Alessi, que nossa colega Evanite se recupere logo. Sobre  IPTU, gostaria que mais pessoas 
tivessem presentes para saberem como vai ser a cobrança, se alguém tiver duvidas deve procurar o Alvirio Tonet 
na prefeitura, deixar claro que a Câmara não aprovou o aumento mas sim a adequação. Sobre o DAER, agradeceu 
pela atenção  e a todos que estão trabalhando para o evento. Agradeceu o secretario da a agricultura  Samuel que 
providencio as placas de sinalização. O vereador Cesar A. Menegat falou sobre a regulamentação do IPTU, não tinha 
entendido as informações, mas após o sr. Alvirio Tonet, expor as informações, que vai valorizar o imóvel,  também 
deveria ser apresentado o plano diretor para as pessoas se situarem, não é fácil aumentar o valor. A agricultura 
esta defasada, além de ser pouca uva é complicado vender, espos sua opinião sobre o seguro e a franquia da uva, 
após a chuva de pedra e as grandes perdas a recadação do municipio caiu. O vereador Léo Sonda deu as boas vinda 
ao colega Francisco Alessi. Comunicou a presença do deputado Carlos Burigo que esteve no municipio para 
agradecer os votos, deixou seu gabinete a disposição do municipio se precisar.  A regulamentação IPTU deve ser 
bem explicados, valores vão ser aumentados da maioria e quando vier os valores que ver os comentário. Falou 
sobre os preparativos da festa Feprocol. Sobre a divulgação do legislativo na programação da festa. Finalizando  
sobre acidente do grave com os jovnes jogadores do clube do Flamengo, do Ricardo Bonchat sendo um defensor 
dos direitos humanos. O vereador Ildo Stangherlin deu as boas vinda ao colega Francisco. Sobre o IPTU concorda 
com o  colega Leo,  sobre o aumento, espera que o povo entenda devido estar defasado a muitos anos. Sobre a 
abertura da Feprocol as comunidades estão preparando seus carros, os municipes devem recpicionar os turistas. é 
uma oportunidade de renovar a esperança  
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apesar do ocorrido. Sobre sinalização a anos que estamos cobrando  O vereador. O presidente  Danrlei. Falou sobre  
festa da Feprocol. Destacou  os passeios  que será disponível na festa, eles  vão servir para recuperar o sentimento 
de perda dos agricultores. Era uma alegria ver o asfalto manchado do suco da uva, os tratores nas estradas. 
Infelizmente  o  granizo causou muita destruição, mas será um desafio para todos uma nova missão. informou 
sobre a inauguração do Café Bar no Belvedere sonda. Comunicou que na festa do colono e motorista  estaremos 
apiando o aniversario do municipio, se a cidade  está organizada é porque estamos fazendo a nossa parte como 
bons legisladores. Atraves do turismos estamos tentando colher bons frutos sendo uma oportunidade.  
Agradecendo a proteção de Deus,e a presença de todos o Presidente deu por encerrada a Sessão. Sem mais a 
constar, eu  Cátia Tonello, lavrei a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de 
Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, aos onze dias  do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.        
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