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Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezanove, na Sala de Sessões Arlindo Joaquim 

Bigarella, realizou-se a Sessão Plenária as 19 horas, com a presença dos vereadores Danrlei Pilatti, 

Cândida G. Pauletti, Maico Morandi, Jéssica Boniatti, César A. Menegat, Ildo Stangherlin, Dirceu 

Gizéria, Silvino Maróstica e Evanite L. Vedana. Em seguida, o presidente Danrlei Pilatti invocando a 

proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que a vereadora Jéssica Boniatti fizesse 

a leitura de um trecho da bíblia. Logo após o secretário Dirceu Gizéria leu os expedientes recebidos. 

No pequeno expediente o vereador César A. Menegat comentou a tramitação do projeto da reforma 

da previdência na câmara dos deputados, comemorando que a foi retirada a mudança na aposentadoria 

rural, mas lamentou que está havendo um jogo de interesses e o presidente não faz nada sozinho. 

Afirmou que espera por uma reforma política com tetos de salários dos parlamentares, números de 

assessores entre outros. Afirmou que o Brasil é uma país cheio de riquezas, autossustentável em 

petróleo, mas com problemas de gestão. Revelou que cobra diariamente seus deputados para aprovação 

da reforma e espera que os colegas façam o mesmo. O vereador Dirceu Gizéria relatou que visitou a 

obra na encruzilhada do centro com os travessões e Nova Roma do Sul e afirmou que agora está ficando 

correto ao contrário das reclamações anteriores. Opinou que a retirada da cobrança da Substituição 

Tributária na venda dos vinhos no Rio Grande do Sul vai ajudar apenas os vitivinicultores, mas não 

acredita que a mudança vai impactar aos agricultores. Justificou a indicação 43/2019 de sua autoria, 

que solicita que a prefeitura faça um estacionamento bem organizado atrás da prefeitura para os 

funcionários, deixando as vagas em frente da prefeitura livres para quem precisa dos serviços já que 

atualmente praticamente não se encontra vagas. A vereadora Evanite L. Vedana parabenizou a 

iniciativa da indicação 43/2019 e revelou que já havia sugerido ao prefeito. Também parabenizou a 

iniciativa da indicação 42/2019 da colega Cândida por considerar necessário pensar nos idosos, pois 

um dia todos poderão também aproveitar desse benefício. Além disso, relatou que o assunto da 

municipalização do ensino fundamental está sendo muito discutido nas comunidades, em que todos 

perguntam seu posicionamento, o qual já tê-lo definido. Mas, afirmou que entre as pessoas o tema está 

muito confuso, e cobram que se deve pensar em investimento em lar dos idosos. O vereador Ildo 

Stangherlin se aliou a colega Evanite dizendo que a comunidade faz muitos questionamentos aos 

vereadores como a capacidade de o município sustentar o colégio municipal. Também comentou a 

retirada da cobrança da Substituição Tributária e fez questionamentos para quem de fato vai ser o 

benefício, para o consumidor ou para o agricultor, mas era necessário tornar o vinho gaúcho mais 

competitivo. Fez um convite a todos para participarem do jantar a menarosto oferecido na comunidade 

do travessão paredes no próximo sábado, no qual possui ingressos à venda assim como o colega 

Silvino. A vereadora Jéssica Boniatti parabenizou todas as indicações apresentadas na mesa, mas se 

deteve a justificar a indicação 44/2019 da própria bancada progressista, pois relatou que se deparou 

com o problema na Adega Dom Camilo. Revelou que procurou a secretaria do meio ambiente para 

esclarecimentos ao Projeto de lei 18/2019 que está em tramitação, e obteve a resposta que está sendo 

proposto é uma simplificação, juntando a cobrança de três taxas em uma licença única, e que após 

aprovação do projeto, será enviado um decreto para enquadramentos. Além disso, comentou a 

tramitação da reforma da previdência no qual inúmeras vezes os vereadores já defenderam a 

necessidade que ela seja feita, e lamentou que ainda haja pessoas fazendo protestos e tentando barrar 

uma iniciativa tão necessária quanto essa. No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem  
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do dia deram entrada os projeto: Projeto de Lei Complementar nº 001 Altera os parágrafos 7º, 8º e 

9º do artigo 3º da Lei Complementar Municipal nº. 004, de 16 de outubro de 2012. Projeto de lei 

018/2019 Cria crédito especial no Orçamento de 2019 do Município de Nova Pádua. Foram aprovados 

por unanimidade os seguintes expedientes: Indicação 42/2019 A vereadora Cândida Galiotto Pauletti 

da bancada do MDB, conforme suas atribuições regimentais, propõem que após aprovada no plenário, 

seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para que estude a possibilidade de oferecer 

transporte para os idosos que pretendem realizar hidroginástica. Indicação 43/2019 Os vereadores das 

bancadas do PSDB, conforme suas atribuições regimentais, propõem que após aprovada no plenário, 

seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para que estude a possibilidade de criar ou ampliar 

o estacionamento atrás da prefeitura para os funcionários públicos, devido reclamação a falta de vagas 

para os visitantes. Indicação 44/2019 Os vereadores das bancadas do Progressista, conforme suas 

atribuições regimentais, propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao 

Exmo. Prefeito, para que realize a instalação de placas “travessia de pedestres” bem como a pintura 

das faixas em frente a Adega Dom Camilo. Nas explicações pessoais o vereador Maico Morandi 

falou como o tempo passa rápido pois lembra como se a pouco tempo ainda estava no colégio como 

estudante e agora está no cargo de vereador discutindo a municipalização. Também comentou sobre as 

mudanças e emendas já realizadas na proposta de reforma da previdência, frisando que a oposição está 

trabalhando forte para travar a reforma. Posicionou-se afirmando que não existe formula magica e que 

alguns cortes vão ter que ser feitos, sendo a reforma necessária para que o país tenha como respirar 

mais. O vereador César A. Menegat criticou que pessoas tenham interesses próprios acima da 

necessidade da reforma da previdência. Relatou que está a 93 dias em tramitação na tentativa cortar 

um hectare de mato, criticando a burocracia do CAR. Também falou sobre as diversas reclamações por 

falta de lixeiras, no entanto também criticou atitude de muitas pessoas, citando que na beira do rio 

guaiba em POA aonde milhares de pessoas assistem ao pôr do sol, principalmente aos finais de semana, 

no dia seguinte se vê todo o lixo no chão. O presidente Danrlei Pilatti convidou a todos para 

participarem da Audiência Pública da Saúde. Relatou que após tentativas frustradas para agendar um 

horário com a coordenadora da CRE 04, na quinta-feira foi até lá, mas a coordenadora não estava. 

Entretanto, o jurídico da CRE revelou que desde o governo Tarso não são municipalizadas escolas, e 

disse que a coordenadoria passa por uma turbulência visto que está no aguardo de nova nomeação por 

parte do governado Eduardo Leite, já que atual coordenadora interina foi nomeação ainda pelo ex-

governador Sartori. Ficou constado que seria um processo que demoraria mais de ano, dessa forma 

busca soluções de curto prazo. Dessa forma, pretende buscar esclarecimentos e alternativas a curto 

prazo em que o município possa intervir junto ao Estado para melhorias na educação. Sem mais nada 

a constar, eu Aline Peccati lavrei a presente ata, a qual será assinada, pelo presidente e os demais 

vereadores. Sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella aos dezanoves dias de junho de dois mil e 

dezanove.  
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