
 
 
 
 
 

 
 

 
ATA 1210 /2019 

Ao primeiro dia do mês de abril 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 Pilatti invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando o vereador 

Cesar A. Menegat que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. Logo após o Secretário Dirceu Gizéria leu os 

expedientes recebidos. No Pequeno Expediente O vereador Dirceu Gizéria agradeceu as pessoas que participaram da 

programação dos eventos realizados em comemoração do 27º aniversário de Nova Pádua. O mesmo relembrou os 

maus momentos quando surgiu a ideias de emancipar município, hoje a mentalidade e outra. A vereadora Evanite 

Vedana parabenizou a 3º gincana Off Road   sendo um sucesso, com um grande público, parabenizou também a festa 

do Travessão Curuzu. A mesma relatou a situação do cartão SUS, DA Unidade sanitária de nosso município, segundo 

secretário da saúde Sr. Rafael Martelo, está no aguardo da liberação do Decreto Municipal, para iniciar.   O vereador 

Ildo Stangherlin Falou sobre o 27º aniversário do município realmente foi um grande público, parabenizou todos os 

organizadores e envolvidos, foi uma oportunidade dos comércios vender suas mercadorias. O mesmo concordou 

que foi muito difícil a política a 27 anos atrás, muitas disputa, hoje podemos ver as grandes mudanças o nosso 

município, está fortalecido, Inclusive até o município de Flores da Cunha está pensando copiar Nova Pádua. A 

vereadora Jéssica Boniatti, parabenizou a 3º gincana Off Road foi bem organizada com uma ótima participação. 

Parabenizou a festa do Travessão Curuzu, e agradeceu o poder público por aumentar o prazo do plano diretor. A 

mesma informou sobre a reunião com o Deputado Marcelo Van Hattem, o qual passou informações sobre o resumo 

da reforma da previdência, sistema previdenciário que está quebrado para o Brasil crescer sem ela é preocupante. 

Comunicou sobre a dívida do governo as ações trabalhistas diminuiu, sobre a reforma tributária, reforma política, a 

criação de 30 partidos diferentes e por fim os financiamentos das campanhas políticas. O vereador Léo Sonda   falou 

sobre a comemoração dos 27 anos de emancipação política, a participação foi intensa sendo importante, 

parabenizou a todos que se envolveram dos evento do CTG a 3º gincana Off Road. Parabenizou também a festa do 

Travessão Curuzu. No grande expediente não temos vereadores inscritos. Na Ordem do dia foram aprovadas as 

seguintes expedientes, indicação 17/2019 Os vereadores das bancadas do PSDB, conforme as atribuições regimentais, 

propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito Municipal, para que seja 

estudada a possibilidade de realizar uma ciclo faixa na rodovia VRS 814 Dom Benedito Zorzi, do início até a divisa do 

município de Nova Pádua, sendo uma necessidade oferecer segurança as pessoas que vão usufruir da mesma, tantos 

os ciclistas como os pedrestres.Se possível entrar em contato com o município de Flores da Cunha, para que o mesmo 

de continuidade a ciclo faixa. Pedido de informação 01/2019 Na oportunidade em que o cumprimentamos, viemos 

através deste, em conformidade com o art.117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua, solicitar 

ao Exmo. Sr. Presidente Danrlei Pilatti, as seguintes informações por escrito dentro do mês de março na semana da 

comemoração do aniversário do município qual foi o valor investido na publicação do Jornal Florense dos 27 anos do 

aniversário da emancipação política de Nova Pádua. Qual o valor investido na divulgação da Radio Mais Nova Fm de 

Caxias do Sul, na programação dos 27º anos do Aniversário de Emancipação Política de Nova Pádua. Deram entrada 

os projetos de leis 10/2019, 11/2019 e 12/2019. Nas explicações pessoais   O vereador Silvino Maróstica   falou sobre 

o eventos da 3º gincana Off Road, parabenizou a todos que colaboraram 
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 com este evento, foi ótima toda programação dentro dos 27 aniversário de Nova Pádua. Vereador Maico Morandi 

Parabenizou 3º gincana, Off Road os organizadores, os servidores, os eventos tem um vasto público ultimamente, 

tem amigos que só elogiam os eventos e participam sempre. Referente a palestra do Deputado Marcelo Van Hattem 

o qual falou sobre as reformas tributária e trabalhista. O que lhe chamou atenção que a reforma trabalhista não 

existe fora do país, desta forma poderia ser extinta. O mesmo informou sobre a entrevista do Deputado Paulo Quedes 

referente a reforma trabalhista e vai trazer mais informações. Sobre a emancipação política, nota-se hoje o reflexo 

na reação das pessoas. O vereador Cesar Menegat comentou sobre a 3º gincana   Off Road   e parabenizou todos os 

organizadores solicitou um cartão para o CTG, os eventos são realizados pelo bem público aqui em Nova Pádua, isso 

coloca nosso município em 1º lugar, o mesmo citou a festa da uva de Caxias do Sul que perdeu todo sua essência na 

tradição italiana. Falar em festa parabenizou a comunidade do Travessão Curuzu. Referente e emancipação política 

muitas trabalharam para o bem, e outros para si próprio. Por fim falou sobre ter que cobras urgente a reforma da 

previdência. O presidente Danrlei Pilatti parabenizou pessoalmente os eventos do rodeio a 3º gincana Off Road tem 

pessoas que organizaram por amor.  A gente enaltece a Câmara e nós somos participativo junto a comunidade, De 

sua parte pede desculpas aos colegas, devido não ter informado sobre o apoio a programação do aniversário do 

município na imprensa falada e escrita, mas estava preparando um relatório para passar a todos, o mesmo passo os 

valores, e vai responder o pedido de informação aos colegas do PSDB. Por fim informou sobre a reunião no gabinete 

com o prefeito as 17:00 horas, para ver algumas prioridades. E a partir das 18:00 hs o Presidente da comissão da 

Feprocol Sr. Gelson Sonda vai apresentar a prestação de contas da realização da 14ª Feprocol 2019. 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 presentes. Sala de Sessões Arlindo Joaquin 

Bigarella, ao primeiro  dia do mês de abri de dois mil e dezenove.  
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