
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                             ATA 1212 /2019 

Aos quinze 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 Pilatti invocando a proteção 
de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando a vereadora Evanite Vedana que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. 
Logo após o Secretário Dirceu Gizéria leu os expedientes recebidos. No Pequeno Expediente O vereador Ildo Stangherlin comentou 
sobre os projetos de leis.  Sobre a renda familiar através da estufas podemos controlar, devido as mudanças climáticas, assim 
vamos garantir nosso produtos. O mesmo citou a chuva de granizo que ocorreu em Caxias do Sul. Por fim falou sobre a 
desvalorização da uva, a crise do setor do alho, fica difícil competir com a exportação do Chile, pois o nosso tratamento e muito 
elevado. A vereadora. Jéssica Boniatti justificou a sua indicação referente a tabela e as taxas que devem ser revisada devido 
algumas empresas que estão pagando preço exorbitante com a coleta de lixo junto ao IPTU.  E outra indicação as alíquotas e base 
de cálculos seja feita algumas mudanças para não ficar muito pesado. Comentou sobre a reunião referente auxílio financeiro para 
os estudantes vai entrar um projeto para as pessoas que recebem e não estão no município, a secretaria da educação está 
preocupada porque ninguém se escreveu para licenciatura. Por fim falou sobre a reunião das comissões expos as informações dos 
projetos aos colegas que não estavam presentes.  O vereador Léo Sonda  falou sobre a pavimentação asfálticas que seja feito a 
manutenção para preservar os mesmos, por fim falou sobre o asfalto do Travessão Bonito. O vereador Maico Morandi   justificou 
a indicação referente ao IPTU entende o aumento gradativo e devido estar desatualizado a indicação vem para ajudar. O mesma 
falou sobre a importância do Contur para o turismos. E falou sobre o projeto de lei que beneficia os agricultores sendo as estufas, 
pena que não foi incluído as lonas e as telas. O vereador Silvino Maróstica comentou sobre projeto que beneficias os agricultores 
que se fosse posto o compressor de ar o trator para as estradas também seria bom. Sobre os asfalto realmente tem muito partes 
danificadas que seja feito a manutenção. Comentou sobre a de aplicação do BTI no município devido a inúmeras reclamações. No 
grande expediente não temos vereadores inscritos. Na Ordem do dia foram aprovadas as seguintes expedientes,  Indicação 19/2019 
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 para que através da secretaria competente, estude a possibilidade 
de realizar a roçada da estrada do Travessão Bonito sentido travessão Cerro Grande, bem como o conserto da pavimentação 
asfáltica que está quebrado em frente as residências de Camilo e Valério Bisinella. Indicação 20/2019 Os vereadores da bancada 
Progressista solicitam à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, a presente indicação seja encaminhada ao Exmo. Prefeito 
Municipal para que através da secretaria competente realize a alteração da tabela de cálculo da Taxa de Serviços Urbanos (TSU), 
referente à coleta de lixo nas indústrias, comércio e empresas do setor de serviços. Indicação 21/2019 Os vereadores da bancada 
Progressista solicitam à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, a presente indicação seja encaminhada ao Prefeito 
Municipal, para que seja alterado o artigo 14 da lei complementar nº 11/2017, de 21 de dezembro de 2017. Aprovados Projetos 
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. 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 O vereador Cesar A. Menegat deu sua opinião referente comentário infeliz 
do prefeito sobre atrasos de aprovação dos projetos. O mesmo falou sobre marcha de Brasília nos sobrevivemos nos repasses 
federais, o presidente quer uma distribuição melhor para os municípios. O presidente Bolsonaro na questão da saúde, o município 
que quiser construir uma unidade sanitária terá todos os recurso necessário. Sobre o Governados do Estado Eduardo Leite que 
falou muito e não fez nada na questão da educação a falta de professores continuam nos municípios. O vereador Léo Sonda 
comentou sobre projeto de lei 11/2019 destacou um lugar para os idosos se encontrarem é necessário, para os eventos. Sobre 
projeto dos agricultores, tudo que vem em beneficio vai ser aprovado pelo vereadores, e o executivo vai adequar este projeto. 
Por fim comentou sobre o IPTU concordou com os colegas, o executivo deveria ter estudado o que é indústrias para evitar 
cobranças indevidas. O Vereador presidente Danrlei Pilatti. Comentou que foi um equívoco foi por parte do executivo referente 
IPTU, as reclamações são de pessoas que nunca pagaram IPTU. Mas a câmara não tem nada em haver com esta situação foi para 
fazer justiça tributária. Comentou que a vinícola Boscato promoveu uma janta está sendo elaborado passos do vinho, com visitação 
com alimentação tradicional, são 16 estabelecimento vão ter que se adequar para receber visitantes vai iniciar na vinícola Tonet, 
passa no Belvedere e terminar na adega Dom Camilo, vai trazer maiores informações.   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, aos quinze dias do mês de abri de dois mil e 
dezenove.  
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