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Aos oito dias 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 Danrlei Pilatti invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando 
que o 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 o vereador Maico Morandi comentou sobre a reunião do 
turismo que foram divididos em grupos, e avisou que serão encaminhados projetos visando o crescimento do 
turismo no município. Relatou que hoje, juntamente com os Colegas Danrlei Pilatti, Jéssica Boniatti, Ildo Stangherlin 
e o Vice-Prefeito Gelson Sonda, participou de uma reunião almoço com Deputado Federal Afonso Hamm, que 
tratou sobre a reforma da previdência e tributária, no qual vai votar a favor se permanecer o benefício rural.  Falou 
sobre o debate do Ministro Paulo Quedes na câmara dos deputados que enfrentou muita oposição, com muitas 
perguntas repetidas ignorando as suas informações. Por fim, parabenizou o Presidente da 14ª Feprocol Sr. Gelson 
Sonda pela explanação da prestação de contas da festa. O vereador Silvino Maróstica falou sobre as informações 
do Ministro Paulo Guedes, expos sua opinião contrária as mudanças da previdência na área rural.  Agradeceu 
apresentação do Presidente da Feprocol Sr. Gelson Sonda. Concordou com os colegas do MDB pela apresentação 
da indicação do trator para abrir as estradas nos parreirais, no qual já tinha solicitado em anos anteriores. 
Finalizando, achou louvável a reunião com o prefeito que deixou claro os planos para os próximos dois anos de 
mandato.  O vereador Cesar Menegat comentou sobre o corte de árvores e suas burocracias e os elevados custos 
para a liberação. O mesmo justificou a importância da sua indicação 18/2019 para incentivar os jovens permanecer 
na agricultura. Sobre a reunião com o prefeito relatou o debate sobre a municipalização da escola Luiz Gelain em 
que defende um plebiscito para ouvir a opinião da população. O vereador Dirceu Gizéria agradeceu a explanação 
do Presidente da 14ª Feprocol Sr. Gelson Sonda, e afirmou que a festa foi um sucesso. O mesmo falou sobre o 
recolhimento das assinaturas para aposentadoria na área da agricultura. A vereadora Evanite Vedana agradeceu o 
Presidente da 14ª Feprocol por atender o pedido da bancada em expor o balanço da festa, devido que era uma 
cobrança da comunidade. Sobre a reunião com o prefeito comentou a importância de ouvir as suas intenções, mas 
ressaltou que o reflexo da perda da agricultura ainda está por vir, por isso, temos que ter em mente a nova realidade 
do município para o planejamento.  No grande expediente não temos vereadores inscritos. Na Ordem do dia foram 
aprovadas as seguintes expedientes por unanimidade: indicação 18/2019 os vereadores da Bancada do MDB, 
dentro da decisão do Plenário, conforme suas atribuições regimentais vêm requerer a Mesa Diretora, que seja 
oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através da secretaria competente, estude a 
possibilidade de conceder os mesmos subsídios de outras máquinas municipais, para o compressor de ar, e para 
um mini trator esteira para abrir estradas de baixo da parreira, sendo forma de incentivo aos produtores. Projeto 
de Lei 10/2019 Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
e o Conselho Tutelar.  Permanecem nas comissões o Projeto 11/2019 “Inclui o Programa 208 no Anexo II de metas 
do Plano Plurianual e no Anexo II da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e, autoriza a abertura de um Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 30.000,00. Projeto de lei 12/2019. Institui o Programa Bel Viver do Município de 
Nova Pádua.  Deu entrada o Projeto de lei 13/2019 Altera o art.  4º acresce e altera parágrafo do art. 4º da lei 
municipal nº 621 de 11 de maio de 2005.  Nas explicações pessoais a vereadora Jéssica Boniatti relatou sobre a 
reunião da CIC onde foi tratada a reforma da previdência e como nós vereadores devemos cobrar um 
posicionamento coerente de nossos deputados. O Deputado Afonso Hamm, revelou uma projeção otimista para 
os próximos anos na agricultura com recorde de produtividade e de exportação. Além disso, comentou sobre a 
reunião com o prefeito agradecendo a receptividade e frisando a importância para os vereadores para realização 
de seu papel de fiscalização. Relevou que ouve ainda muitas reclamações na área da saúde. Agradeceu a explanação 
do presidente Gelson que desmembrou valores da festa. Finalizando, comentou o projeto 10/2019 aprovado e o  
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andamento da municipalização da escola Luiz Gelain. O vereador Ildo Stangherlin também comentou reclamações 
da área da saúde que é bastante solicitado o cadastramento, mas reconhece o esforço dos administradores. 
Agradeceu o presidente da 14ª Feprocol pela prestação de contas, no qual teve muito sucesso graças ao apoio de 
todos. Comentou a reunião almoço na CIC já comentada pelos colegas Maico e Jessica, revelando que o deputado 
afirmou que é a favor da reforma da previdência, mas votará contrário se permanecer as alterações na legislação 
do setor rural. O vereador Léo Sonda justificou a indicação 18/2019 que é importante para incentivar os 
agricultores. Referente a reunião com o prefeito, revelou que foram vistas prioridades mas sabemos que tem 
muitos projetos, mas nem tudo pode ser feito.  Sobre a municipalização defendeu que deve ser bem estudada e 
que seja somente responsabilidade dos vereadores, mas que tenha a participação da população. O mesmo falou 
sobre as alterações das cobranças do IPTU que está uma polemica pois em há aumento de 100 a 200 %. O Vereador 
César A. Menegat comentou que foi procurado sofre o aumento do IPTU, em que muitas pessoas pensam que o 
aumento passou pela câmara, mas na verdade foi o contrário, aqui só passou renúncia de receita. O mesmo falou 
sobre a reunião com prefeito e citou que é ele que faz promessas e que, tanto nas obras como na saúde, foram 
expostos muitos valores de investimentos e que talvez vai ter que ser reduzido. O Vereador Presidente Danrlei Pilatti 
falou sobre a reunião com o Deputado Federal Afonso Hamm conforme já mencionado pelos colegas da bancada. 
Falou sobre a lista que o sindicato Rural está compartilhando para que os vereadores ajudem na busca de 
assinaturas em prol da manutenção da legislação da aposentadoria rural, e que a lista ficara disponível na Câmara 
até quinta-feira. Sobre a reforma da previdência, defendeu que se a oposição não concorda que apresente 
emendas. Também revelou ter ouvido as primeiras queixas sobre a nova cobrança do IPTU e que muitos pensam 
que a câmara é culpada, mas temos que saber lidar com esta situação. Anunciou que os projetos de lei 11 e 12/2019 
vão permanecer nas comissões, juntamente com o projeto 13/2019 que deu entrada hoje. Sobre o setor da saúde 
relevou que a expectativa era que cartão e o cadastramento já estivesse em funcionamento, mas não acredita que 
esta ação vai trazer muitos resultados. Agradecendo a proteção de Deus deu 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, aos oito dias do mês de abri de dois mil e 
dezenove.  

 

       
         Danrlei Pilatti                     Léo Sonda              Dirceu Gizéria           Silvino Maróstica           Evanite Vedana 

Presidente Progressistas       Vereador MDB         Vereador PSDB          Vereador PSDB            Vereador MDB 

 

 

Jéssica Boniatti                   César A. Menegat                 Ildo Stangherlin                      Maico Morandi 

Vereadora Progressistas               Vereador MDB            Vereador Progressistas          Vereador Progressistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


