
 
 

 

 

ATA 1222/2019  

 

Aos vinte e cinco 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 Cândida G. Pauletti 

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

recebidos. No pequeno expediente a vereadora Cândida G. Pauletti parabenizou a clareza do 

secretário da saúde Rafael Martello na audiência pública. Lamentou a falta de bom senso muitas vezes 

relatada pelo secretário. Voltou a defender incentivos para a pratica de esporte as pessoas idosas como 

fez indicação na semana passada. Comentou a final do campeonato de bochas que aconteceu no último 

sábado, parabenizando a equipe vencedora do travessão Acioli. O vereador Maico Morandi 

parabenizou a forma e o conteúdo que o secretário expos durante a audiência pública da saúde, com 

muitos números e apresentada de forma diferente. Comentou que se deve avaliar melhor as reclamações 

que se ouvem da UBS pois as pessoas foram muito bem acostumadas, mas nem sempre é possível 

manter, e afirmou que é um dever também dos legisladores colaborar e buscar soluções para os 

problemas enfrentados na secretaria. Revelou a ideia que teve de sugerir que a secretaria da saúde tenha 

um whatsapp para agendamentos de consultas já que tem alta demanda e toma muito tempo dos 

funcionários. Criticou que o poder executivo optou por conceder ponto facultativo na última sexta que 

resultou na UBS fechada por quatro dias sendo que muitas pessoas precisavam de serviços, dessa forma 

pediu que seja avisado com mais antecedência. O vereador Silvino Maróstica se aliou aos colegas 

parabenizando a explanação do secretário da saúde durante a audiência pública. Opinou que acha bom 

que o município consiga disponibilizar tantos remédios, por outro lado parece que a população é muito 

doente comparando o número de pessoas pela quantidade que são consumidos. Lembrou que ano 

passado o Sr. Doraci encontrou uma caixa cheia de remédios jogados no lixo retirados no posto por 

isso sugeriu um projeto de lei que visava impedir que fosse jogado fora, mas o Igam considerou 

inconstitucional. Também parabenizou aos finalistas do campeonato de bochas, bem como a diretoria 

do travessão paredes que realizou o jantar a menarosto no último sábado. Alem disso, relatou que 

recebeu reclamações pela prefeitura e posto de saúde ter realizado feriadão mas sabe que é obrigado a 

dar quando o mês tem 31 dias. Por fim, relatou que muitas pessoas estão reclamando pela demora para 

serem atendidos com serviços de maquinas onde pretende construir aviários e ameaçam se transferir 

as futuras contribuições para Flores da Cunha. O vereador César A. Menegat justificou ter tido outro 

compromisso que não pode participar da audiência da saúde. Abordou sobre o problema da falta de 

agua potável em muitos municípios, por isso sugeriu que Nova Pádua mesmo que não seja um problema 

atual, já pense em medida de se prevenir, assim como o saneamento básico que é inexistente no 

município. Por outro lado, lamentou que as pessoas cobram muito dos vereadores medidas públicas, 

mas ao mesmo tempo jogam lixos no chão e rios. Alem disso. Defendeu que os serviços de máquinas 

sejam prioridades para a quem está construindo aviários já que dão muito retorno ao município, 

revelando que ele mesmo tem pedido para a retroescavadeira, mas ainda não o fez por respeitar a 

prioridade destes munícipes. Finalizando, criticou o feriadão prolongada do poder executivo em que 

perdeu dias bons de sol para serviço, relatando que em Flores da Cunha não foi feito. O vereador 

Dirceu Gizéria parabenizou toda equipe da UBS que participou da audiência pública da saúde.   
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Relatou que visita muitos municípios durante os finais de semana, e conversando com as pessoas, todos 

se surpreendem com todos os subsídios que são disponibilizados no município em todas as áreas, mas 

questionou quanto tempo será ainda possível manter e msmo hoje as pessoas já reclamam. Por fim, se 

aliou ao colega cesar comentando o mau odor na cidade de São Leopoldo e o acumulo de lixo na 

comunidade do capoeirão. No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foram 

aprovados os seguintes expediente por unanimidade: PROJETO DE LEI Nº 018, DE 10 DE JUNHO 

DE 2019 “Cria crédito especial no Orçamento de 2019 do Município de Nova Pádua.” PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR Nº 001, de 11 de junho de 2019 “Altera os parágrafos 7º, 8º e 9º do artigo 

3º da Lei Complementar Municipal nº. 004, de 16 de outubro de 2012.”  Nas explicações pessoais a 

vereadora Jéssica Boniatti salientou a importância da audiência pública da saúde para que os 

vereadores tenham as informações corretas para prestar contas à população, bem como enalteceu a 

presença de funcionários da UBS que ajudaram a prestar esclarecimentos. Exaltou ainda a presença e 

apresentação da assistente social no qual atua em uma área com problemas graves, e ela está 

colaborando para ter avanço muito grande nesta área que que ainda tem que ser mais desenvolvida. 

Questionou a demora no processo de licitação, em que algo acabam impedindo que o processo ocorra 

fluentemente. Finalizando cobrou maiores punições as empresas que prestam maus serviços que já está 

previsto em lei, mas geralmente não é executado. A vereadora Evanite L. Vedana Agradeceu e 

parabenizou a forma de apresentação do secretário da saúde Rafael Martello. Afirmou que é uma 

secretaria em que é exigido bastante, por isso é importante parabenizar toda a equipe pelo trabalho que 

vem desenvolvendo. O vereador Ildo Stangherlin agradeceu a explanação do secretário da saúde 

juntamente com sua equipe, e valorizou a importância para sanar dúvidas. Também lamentou a parte 

burocrática nas licitações que atrapalham as melhorias. Parabenizou a equipe do acioli pelo título do 

campeonato de bochas bem como as demais equipes que participaram, além da família de Laurndo 

Morandi que foi o homenageado, o qual sempre participou do esporte. Parabenizou também a 

comunidade do travessão paredes pela realização do janar a menarosto. Por fim, relatou que esteve no 

gabinete do prefeito para buscar esclarecimentos pela demora no atendimento de máquinas para os 

agricultores, no qual justificou a falta de máquinas, por isso o vereador cobrou antecedência no 

processo de licitação. O vereador Maico Morandi revelou que mesmo com 1600 horas de maquinas 

terceirizadas ainda a muita demora aos pedidos pois o mês de maio, por exemplo, foi muito chuvoso e 

as maquinas ficaram praticamente 30 dias paradas nas famílias Marcantes, na família de Romeu 

Salvador também ficou um bom tempo. Justificou ainda que a licitação foi iniciada há três meses atrás 

e ainda não chegou a máquina, e o resultado disso é o agricultor revoltado. Relatou ainda que o trator 

ficou 15 dias em oficina, e muitos serviços de outras maquinas dependem do trator, acumulando 

serviço. Contudo, o vereador acredita ver um denominador em comum na secretaria de obras como na 

saúde causando atrasos que é o atraso nas licitações, atrasando a disponibilidade de remédios e de 

maquinas. O presidente Danrlei Pilatti parabenizou a audiência da saúde onde o secretário da saúde 

fez o seu melhor, apresentando dados e números com PowePoint que era uma solicitação nossa. 

Estendeu o convite a todos para participarem na Câmara de Caxias do Sul da audiência da saúde na 

parte da tarde, na parte da manhã já vão estar os presidentes que debaterá problemas como a filas para 

cirurgias. Também estendeu o convite para Reinauguração das instalações da Brigada Militar em Flores 

da Cunha na parte da tarde, e de noite para o jantar promovido pelo Centro Empresarial no Belvedere 

Sonda. Comentou que a Câmara aguarda repostas de ofícios da contabilidade da prefeitura, do Igam e 

da 4ª CRE, todos como questionamentos referentes a municipalização do ensino fundamental da Luiz 

Gelain. 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 vinte e quatro dias 

de junho de dois mil e dezanove.  
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