
 
 
 
 
 

 

 
 

ATA 1209 /2019 
Aos vinte cinco dias do mês de março 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 Vereadora Evanite L. Vedana . Em 

seguida, o presidente Danrlei Pilatti invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando o 

vereador Maico Morandi que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. Logo após o Secretário Dirceu Gizéria leu os 

expedientes recebidos. No Pequeno Expediente Jéssica Boniatti agradeceu o Secretário da Fazenda administração e 

arquiteta Graziela Verde, pela apresentação na primeira fase do plano Diretor de Nosso município, só ficou um pouco 

preocupada com o prazo. A mesma informações sobre a reunião que teve com o prefeito sobre a municipalização. 

Referente o atendimento da RGE, foi uma prioridade, depois da reunião com os vereadores. Expos sua opinião sobre 

o projeto do que tem dezesseis passos, comentou o acesso ao loteamento Jorge Baggio, o Pórtico, vai ser criado um 

fundo do idoso para ser destinado parte do imposto de renda. Finalizando informou que o fundo do turismo os 

documentos está quase tudo em dia. O vereador Léo Sonda parabenizou a explanação do Plano Diretor sendo 

importante na questão do desenvolvimento de nosso cidade, é importante um grande número de pessoas 

participarem. Sobre a municipalização sabemos da importância devido a grande dificuldade, vai ter uma despesa 

mas será para beneficiar a comunidade, que sejam feitas as melhorias necessárias. Claro que será encaminhado para 

Assembleia. Ao finalizar expos sua opinião referente a prisão do Ex presidente Michel Temer que a 40 anos fazendo 

desvio aos cofres público, infelizmente ele vai sair da prisão. O vereador Maicon Morandi comentou que realmente 

a lava jato tinha feito um ótimo trabalho, mas um desembargador já soltou o ex-presidente Michel Temer, esperemos 

que ele volte logo para prisão. O mesmo comentou sobre a explanação do Plano Diretor, achou importante estar 

disponível o link, e vai divulgar em sua rede social. O mesmo expos sua opinião sobre o projeto de municipalização, 

parabenizou o prefeito, claro seria bom os dois municípios iniciarem o processo junto, porem Nova Pádua vai iniciar 

a sua parte. Finalizando comentou que se orgulha de fazer parte do legislativo, somos filhos de Nova Pádua, 

esperamos contribuir muito. O vereador Silvino Maróstica comentou sobre a lava jato devemos ter começado a vinte 

anos atrás, e hoje o Brasil poderia estar melhor. O ministério percebeu depois que o povo se manifestou, calcula 

quarenta bilhões sendo lamentável que ex- presidente Michel Temer desviou, Parabenizou o Secretário da 

administração e fazendo Sr. Pedro Quintanilha e a arquiteta Graziela Verde pela apresentação do Plano Diretor, 

devendo ser mais planejado. Referente a festa campeira, os nosso munícipes não participam. O vereador Cesar A. 

Menegat falou sobre a festa campeira, parabenizou a patronagem. Não poderia deixar de falar sobre a 

municipalização, e Flores da Cunha já entregou toda a documentação em Porto Alegre, nossa parte e fazer as obras 

necessárias. Sobre o Plano Diretor parabenizou o Secretário da administração sr. Pedro Quintanilha, e arquiteta 

Graziela Verdi, ele precisa de alterações de planejamento, o meio ambiente, saber que o nossa topografia. As pessoas 

tem que intender dar a sua opinião. No grande expediente não temos vereadores inscritos. Na Ordem do dia foi 

aprovados o seguinte expediente o Projeto de Lei 09/2019 Autorizo a municipalização de trecho da rodovia vicinal da 

VRS 814 (Rodovia D. Benedito Zorzi) e dá outras providências. Este projeto foi encaminhado para comissões analisar 

sua constitucionalidade. Nas explicações pessoais O vereador Cesar A. Menegat, comentou sobre o Plano Diretor e 

falou com várias pessoas. Sobre a alta voltagem citou um exemplo com o alarme do Banco do Brasil, e a maioria das 

pessoas estão tendo 
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 problemas e RGE tem um responsável para atender esta demanda. E a nossa bancada vai para Porto Alegre ver 

como pode ser regulamentado este assunto. Falando sobre a Feprocol seria importante um cartão para cada 

comunidade, acha que eles podiam ter ganhado mil reais da comissão em forma de incentivo. O vereador Ildo 

Stangherlin falou sobre a municipalização gostaria que os dois município fizessem junto para beneficiar os municípios. 

Referente a 5º festa campeira teve uma grande participação de pessoas de fora, achou muito bonito apresentou os 

agradecimentos ao Patrão sendo muito bem organizado seja mandado um cartão para CTG pelo belo evento. Sobre 

o previdência sempre começa pelo pequenos e os grandes são privilegiados, cinco deputados foram diplomados 

dentro doa prisão, como vamos ver a política com bons olhos? Por fim agradeceu a explanação do Plano Diretor 

apresentado pelo Secretaria da Administração Sr. Pedro Quintanilha e arquiteta Graziela Verdi. O vereador Léo Sonda 

falou sobre a 5º festa campeira onde o Patroa do CTG citou várias pessoas. O mesmo comentou sobre apresentação 

do Secretário da Administração Pedro Quintanilha, é um profissional sempre empenhado e participativo, um amigo 

que está sempre disposto a nos ajudar, por fim falou sobre o Carlos Burigo estas na comissão da agricultura, onde 

vai nos ajudar muito. O vereador presidente Danrlei Pilatti falou sobre o projeto da municipalização o prefeito tem 

meu total apoio, na minha pessoa como presidente. Mas vai marcar uma reunião com o prefeito para pautar o que 

queremos entregar para os munícipes. Gostaria que melhorasse a comunicação com o executivo pois são anunciadas 

as obras primeiramente do jornal, até porque os vereadores vão cobrados para buscar emendas. Comentou sobre o 

rodeio o tempo colaborou, e anunciou que a câmara vai apoias a gincana Off-Road. Por fim sobre ação da RGE foi 

reflexo da reunião realizada aqui na câmara municipal. Agradecendo a proteção de Deus dou por encerrada esta 

sessão plenária. Não tendo mais nada 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 vinte cinco dias do mês de março de 

dois mil e dezenove.  
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