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Aos vinte do mês de maio 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, 

Claudiomiro Tonet, 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 Silvino Maróstica que fizesse a leitura de 

um trecho da bíblia. Logo após o Secretário Dirceu Gizéria leu os expedientes recebidos. No Pequeno Expediente a vereadora 

Jéssica Boniatti cumprimentou todas as autoridades presentes, sendo um dia especial pois a Sra. Gema Menegat Tonet será 

homenageada. Parabenizou-a sendo merecedora, por ser a pessoa que teve uma trajetória por Nova Pádua, na luta, na fé e 

quanto nobre é por ter alfabetizar as pessoas, é um orgulho para nos mulheres sendo a primeira vereadora mulher. Parabéns 

pela inclusão aos deficientes e agradeceu de coração o presente sendo o livro. O vereador Léo Sonda falou sobre o 

reconhecimento através da Moção, sendo uma homenagem por ser a primeira vereadora escritora sempre esteve engajada na 

construção perante esta sociedade. São pessoas assim que devemos homenagear. No grande expediente não temos vereadores 

inscritos. Porem no intervalo  foi realizada a Homenagem a Sra. Gema Menegat Tonet o qual vamos deixar algumas 

pronunciamentos registrados  Vereador Silvino Maróstica, falou sobre a homenagem da Sra. Gema Menegat Tonet, sempre foi 

um exemplo de força está marcado em Nova Pádua, destacou-se na política teve o privilégio de se a primeira vereadora mulher 

eleita, de modo especial sempre se preocupou com a  Apae uma luta incansável  coragem e dedicação junto aos alunos  especial 

de nossa cidade, que hoje estão sendo atendidos numa grande estrutura de Flores da Cunha. Parabéns por seus ensinamentos 

escolares, e pela bela obra registrada em seu livro sobre Nova Pádua, sentimos honrados em te oferecer esta homenagem 

juntamente com seus familiares. Vereador Maicon Morandi comentou que buscou muito sobre a pessoa da Sra. Gema, e como 

vereadora, escritora, teve muitas dificuldades e trabalhou desde criança, estudando quebrando os paradigmas ao ser convidada 

pelos Senhores Ivo João Sonda, e Nestor Pecatti se tornou a primeira vereadora, cumprindo seu papel social. Na conscientização 

do povo, realizou o primeiro natal as pessoas especiais, lutou para conseguir um convenio através da prefeitura para ajudar a 

Apae. Destacar o embelezamento da gruta sendo um ponto religioso. Como mãe teve dois filhos vereadores de Nosso Municipio, 

Nova Pádua tem muito orgulho de você.  Vereador Cesar Menegat cumprimentou a todos e especialmente Sra. Gema Menegat 

Tonet, foi minha primeira professora, junto com a sua minha mãe, vocês eram um exemplo de vida, naquela época era apenas 

cartilhas isso transformou muitos profissionais. Gema passou pala política sendo primeira vereadora e toda sociedade vai 

agradecer, destacar sua devoção de fé, e lembrar o que fez pela Apae que lindo trabalho. Que Deus ilumine dizer que sente-se 

honrado em poder homenageá-la.  Vereador Claudiomiro Tonet agradeceu o colega Silvino e Dirceu pela homenagem a sua mãe 

Gema. E agradeceu colega Ildo Stangherlin que que cedeu seu lugar para hoje poder participar da homenagem. A história da 

minha mãe e de nossa família foi muito bem retratada. Nossa vida em casa sempre foi muito  simples e  honesto, não teve 

 

                   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            Claudiomiro Tonet                      Maico Morandi 
                  Vereadora Progressistas           Vereador MDB            Vereador Progressistas          Vereador Progressistas 

 

 

 

 

 



 

 

 Dinheiro, mas o sonho na minha mãe era que fosse formados, hoje meu irmão Clademir e engenheiro químico, eu me formei 

na área de advocacia.  Gema dedicou sua vida,  na educação e fez um grande trabalho  com Apae e dedicou-se no mercado logo 

ingressou na política a convite do Ivo João Sonda, e Nestor Pecatti, onde fez um ótimo trabalho social. Minha mão Gema ficou 

muito doente, mas mesmo assim quis escrever um livro sobre Nova Pádua, Obrigada mãe e vereadora, por fim disse que a 

educação não se aprende com livros, a verdadeira educação e aquela que leva o aluno ultrapassar fronteiras na educação. O 

Prefeito Ronaldo Boniatti comentou que também foi aluno da Sra. Gema Tonet agradeceu, e destacou a matéria onde Sra. Gema 

quebrou barreiras, frase marcante mesmo com as dificuldades, trabalhou pela sociedade e somos tão carente, a Sra. Gema teve 

a visão e a formação na educação. Após tudo isso ajudou Apae, escreveu um livro sobre Nova Pádua, eu só tenho que agradecer 

em nome da comunidade. A homenageada Sra. Gema Menegat Tonet fez um breve relato de sua vida e agradeceu a homenagem 

recebida, disse que sempre tentou fazer o melhor pelo municipio de Nova Pádua. Por fim o Presidente Danrlei Pilatti, leu a 

homenagem entregou a placa a Sra. Gema Menegat Tonet, onde o Partido Progressistas entregou um ramalhete de flores, sendo 

que os autores da homenagem são os vereadores Silvino Maróstica e Dirceu Gizéria. Na ordem do dia deram foram aprovados 

os seguintes expedientes. Projeto de lei 14/2019 Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na execução das obras 

de pavimentação das Ruas João Compagnoni e Henrique Sartor. Projeto de Lei 15/2019 “Altera o anexo 06 (despesas) da Lei nº 

1.128, de 27 de novembro de 2018, e Autoriza abertura de crédito adicional Suplementar no valor de R$ 1.055.000,00 (um 

milhão e cinquenta e cinco mil reais), no orçamento 2019”. Projeto de Lei 16/2019 Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Indicação 27/2019 O vereador Léo 

Sonda da Bancada do MDB, dentro da decisão do Plenário, conforme atribuições regimentais, vêm requerer a Mesa Diretora, 

seja oficializada esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito, a fim de que seja dado a continuidade na realização da pintura dos 

cordões e quebra molas das ruas da área urbana do nosso municipio. Indicação 28/2019 O vereador Léo Sonda da Bancada do 

MDB, dentro da decisão do Plenário, conforme atribuições regimentais, vêm requerer a Mesa Diretora, seja oficializada esta 

indicação ao Excelentíssimo Prefeito, que avalie junto ao órgão técnico da prefeitura Municipal a construção de uma rótula na 

encruzilhada das ruas que dá acesso a estrada do Travessão Curuzu, Travessão Mutzel e estrada sentido Nova Roma do Sul. 

Indicação 29/2019 O vereador Léo Sonda da Bancada do MDB, dentro da decisão do Plenário, conforme atribuições regimentais, 

vêm requerer a Mesa Diretora, seja oficializada esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito, estude a possibilidade de revitalização 

ou reforma da praça Dom Júlio Scardovelli, bem como seja modernizado os banheiros públicos situados em frente a praça. 

Indicação 30/2019 O vereador Léo Sonda da Bancada do MDB, dentro da decisão do Plenário, conforme atribuições regimentais, 

vêm requerer a Mesa Diretora, seja oficializada esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito, que seja feito um levantamento e 

posteriormente o concerto das luminárias públicas no centro da cidade e também no interior.  Indicação 31/2019 O vereador 

Claudiomiro Tonet da bancada progressista, solicita à Mesa Diretora que após aprovada no plenário, seja encaminhada através 

da secretaria desta casa legislativa, um ofício ao Daer para seja instalada placas que indiquem redução de velocidade e cuidados 

com o tráfego de ciclistas 

 

                       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            Claudiomiro Tonet                    Maico Morandi 

                          Vereadora Progressistas           Vereador MDB            Vereador Progressistas          Vereador Progressistas  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalmente aos sábados, domingos e feriados. Indicação 32/2019 Os vereadores da bancada progressista, solicitam à 

Mesa Diretora que após aprovada no plenário, seja encaminhada através da secretaria desta casa legislativa, um ofício de 

agradecimento a Brigada Militar do município por ter atendido o pedido dos vereadores, mesmo que de forma informal, 

para fazer o monitoramento na entrada e saída dos alunos do colégio Luiz Gelain. Nas explicações pessoais O vereador Dirceu 

Gizéria comentou que não desmerecendo os jovens, mas vai ser muito difícil das continuidade, pois os mais velhos tem 

muitas histórias para contar. Por fim comentou sobre a escola agrícola de Caxias do sul, onde estão estudando para fazer um 

convenio agrícola para que os jovens de nosso municipio e ficou encantado com o lugar.    A vereadora Evanite Vedana 

parabenizou a homenageada Sra. Gema Menegat Tonet, sendo merecedora, onde foi a primeira vereadora e abriu porta 

para incentivar e mais mulheres a representar com dedicação o povo, sendo um exemplo de continuar um trabalho de uma 

grande mulher, que representou muito bem a classe feminina, em nome da comunidade agradecemos e parabenizamos pelo 

relevantes serviços prestado. Parabéns! O Vereador presidente Danrlei Pilatti, Falou para Sra. Gema M. Tonet, que continue 

sendo esta bela professora, com certeza ficaríamos muitas noites ouvindo suas histórias   de luta e dedicação. Des dos mais 

velhos até os mais novos que ocuparam ou ocupam um cargo no legislativo ou executivo, é graças as mulheres importantes 

que tivemos como mãe ou professora na nosso formação e na educação, a escola alfabetiza mas a educação vem de casa. 

Hoje tivesse uma mudança extraordinária na educação apesar da educação estar defasada devido algumas famílias estarem 

desestruturadas. Nem consegui imaginar as dificuldades da aquela época sem condições, Mas a Sra. Gema .M. Tonet  foi um 

exemplo ensinou a educação como professora ao longo de sua vida Parabéns. 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 vinte dias do mês maio de 

dois mil e dezenove.  
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