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Aos seis 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 Léo Sonda que fizesse a leitura de um 

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

Vedana deu as boas-vindas ao colega Claudiomiro Tonet, sabe da sua competência. Referente ao encontro nacional das mulheres 

parabenizou a Emater, prefeitura, concelho da mulher, teve várias atividades. O vereador Claudiomiro Tonet agradeceu a 

oportunidade ao colega Ildo Stangherlin, e disse que a política vem do sangue todos sabemos que o salário dos vereadores e 

baixo, e não e por dinheiro mas sim pelo bem ao municipio, está disposto a trabalhar por Nova Pádua. A vereadora Jéssica 

Boniatti deu as boas-vindas ao colega Claudiomiro Tonet, ressaltou o seu envolvimento na política por amor ao municipio. A 

mesma falou sobre o evento a programação do dia nacional da mulheres está de parabéns os responsáveis pelo evento. 

Agradeceu a prontidão da Brigada militar na escola e os colegas vereadores pela iniciativa. Explicou sobre a entrada do Projeto 

de resolução 02/2019. Informou sobre o professor que vai iniciar na escola Luiz Gelain, expos a preocupação da falta de interesse 

por licenciatura, e sobre a possibilidade de um convênio para contratação. O vereador Léo Sonda comentou que não pode 

participar da reunião mas está ciente. O mesmo deu as boas-vindas ao colega Claudiomiro Tonet. Sobre a previdência que tenha 

igualdade para todos, principalmente na questão da agricultura. Falou também sobre a preocupação da falta de professores da 

escola Luiz Gelain. Por fim parabenizou Alexandra Pauletti que vai fazer uma exposição dia 23 de maio em gramado. O vereador 

Maico Morandi deu as boas-vindas ao colega Claudiomiro Tonet, sabemos de sua capacidade. Parabenizou o presidente pela 

alteração do logotipo. Parabenizou também o dia nacional das mulheres, sendo um momento de lazer trazendo experiência 

positivas. Por fim fez um breve comentário sobre o IPTU verde expos a sua considerações. No grande expediente o Vereador 

Claudiomiro Tonet, comentou sobre o primeiro mandato do municipio, e os munícipes se engajaram, a cada prefeito fez a sua 

parte com obras necessárias como asfalto hoje quase todos travessões estão asfaltados, porém não podemos esquecer do 

Prefeito Ivo João Sonda já pensava em incentivar o turismo para o bem do municipio e as pequenas empresas. Os 

administradores estão de parabéns. Sobre a reforma da previdência o Deputado Nereu Crespin solicitou que seja mantido os 

direitos dos trabalhadores rurais porque se assinar a carteira de trabalho não se aposenta mais, a lei está mal feita. Falou sobre 

a redução e 40% das ações trabalhistas expos aos colegas alguns exemplos Na Ordem do dia foram aprovados os seguintes 

expedientes. Projeto de resolução nº 002/2019 Cria o logotipo da Câmara Municipal de Nova Pádua.  Indicação 23/2019 Os 

vereadores da bancada da do PSDB solicitam à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, a presente indicação seja 

encaminhada ao Prefeito Municipal, para que seja estudado as possibilidades de substituir as luminárias existentes por lâmpadas 

Led na iluminação pública, quando ocorrer a manutenção das mesma, além de reduzir os gastos tem mais durabilidade. Indicação 

24/2019 O vereador Claudiomiro Tonet da Bancada Progressistas, dentro da decisão do Plenário, conforme atribuições 

regimentais, vêm requerer a Mesa Diretora, seja oficializada esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, que através da 
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Secretaria competente, estude a possibilidade de fazer a instalação de Lombardas eletrônicas na Avenida dos Imigrantes em 

frente a Escola Estadual Luiz Gelain em frente a Rodoviária, como forma de evitar acidentes e assegurar a integralidade física 

das pessoas. Nas explicações pessoais O vereador Silvino Maróstica deu as boas-vindas ao colega Claudiomiro Tonet sendo um 

privilégio de trabalhar novamente. Comentou sobre as normas da previdência. E sobre ação trabalhista citou um fato que 

vivencio com seu empregado, tomara que seja feito uma lei mais justa para ambo os lado. Por fim parabenizou a todas as mães 

pelo seu dia tão especial. O vereador Cesar Menegat deu as boas-vindas ao colega Claudiomiro Tonet, somos representante e 

trabalhamos para o povo. Comentou sobre Deputado Pompeu de Matos o qual disse porque não iniciou a pirâmide de cima para 

baixo, não começou pelos pequenos, falou sobre o direito do povo, e tomara que o país tenha um rumo melhor. Quem sabe 

nosso municipio tenha agricultura familiar. O vereador Léo Sonda sobre a reforma da previdência deveria começas pelos 

deputados e não pelos aposentados, baixar os salários. Nos devolvemos dotação da câmara no final do ano para o municipio 

evolui, fizemos a nossa parte. Por fim deu sua opinião referente a importância sobre IPTU verde. O Vereador presidente Danrlei 

Pilatti. falou na sintonia no pronunciamento do colega de bancada Miro o turismos já está dando certo mas claro tem que se 

engajar. Inclusive esteve presente com o Secretario Samoel Pauletti em Monte belo Sul na cidade tem 208 atrativos turísticos, 

uma delas é beneficiado pelo Vinhedos, e nós esperamos estar neste mapa. Referente Amesne foi inaugurado nova sede, será 

revista a pauta existe debates da zona franca do vinho, mas a equipe econômica disse que não é viável, cada vinícola sabe de 

sua capacidade, a competividade, Nova Pádua está fora. Por fim comentou sobre a homenagem que será realizada para Sra. 

Gema Menegat Tonet dia 20 de maio e após janta no restaurante Del Miro. 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 seis de maio 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            Claudiomiro Tonet                    Maico Morandi 

                          Vereadora Progressistas           Vereador MDB            Vereador Progressistas          Vereador Progressistas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


