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Ao primeiro dia do mês de julho 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 ao vereador Maico Morandi 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 Léo. Agradeceu o Centro Empresarial que mostrou o belíssimo trabalho que 
executa. Relatou que hoje esteve no posto de saúde e o programa do recadastramento esta instalado e só 
falta fazer o treinamento, ficamos impressionados com os números apresentados pela secretaria da saúde, 
mas presenciou as diversas solicitações por telefone em pouco tempo que esteve lá. Dessa forma, concluiu 
que na saúde estamos muito bem servidos. Revelou que entrou contato com o assessor do deputado Tiago 
Simon que disse que vai tentar encaminhar uma emenda através do deputado federal Giovani Feltes só não 
sabe qual secretaria poderá ser utilizado. O vereador Ildo Stangherlin Desejou boas vindas colega Léo, 
comentando sobre a redução do imposto sobre quem produz vinho e não para o produto uva, quem tem como 
obtivo de competir com vinho importado. Defendeu a indicação da substituição da placas, e também solicitou 
a execução do PL do colega Miro para instalação das placas. Esteve em Torres, e conheceu pessoas que vivem 
fazendo turismo e viram a reportagem da Ana Maria Braga e já pediram como chega em Nova Pádua. 
Infelizmente poucos placas e pequenas que indicam e são pessoas de idade. A vereadora Jéssica Boniatti disse 
que é importante que as pessoas que venham de fora seja orientadas como chegas a Nova Pádua. Mas 
também recebe muita reclamação do tamanho das placas colocadas na frente do Relosi no Trevo que dá 
acesso a Nova Roma do Sul os dizeres não são legíveis, tem que ir perto para poder ler. Por isso a utilização do 
whastApp, e importante agilizar o trabalho e também beneficiar o municipio. O sistema do recadastramento 
já está pronto falta agora o treinamento. Na última sexta participou do Parlamento Regional na Câmara de 
Caxias do Sul, e vários diretores se pronunciaram a respeito das cirurgias, tem na fila de espera duas mil e 
quinhentas pessoas tem espera até quatro anos. Caxias do Sul tem setenta leitos e Porto Alegre oitocentos, 
falta estratégia para corrigir. O vereador Léo Sonda agradeceu as boas vindas por parte dos colegas. A 
manifestação de apoio a Sergio Moro o presidente é importante para o povo, manifestação pois são pessoas 
serias que desejam um país sério desenvolvido. Justificou a indicação para ser colocado uma barra de proteção 
lateral em frente residente de Alexandre Alessi. E a indicação do subsidio de aviários sem diferenciação de 
metragem. Referente as placas reivindicações fáceis só não sabe porque o executivo não atende. O vereador 
Maico Morandi Falou que Já pesquisamos soluções de outros municipio para agendamento de consultas 
medicas, em média de setenta ligação por dia, surgem a opção do posto de saúde querer aderir, não tem 
nenhum custo, reduziria no caso desistência só informar. O mesmo informou sobre Assessora Deputado 
Affonso Hans, encaminhou a emenda até as 17 horas e o secretario responsável só deu tempo de providencias 
a retro escavadeira. Por fim fez um breve comentários sobre mil e oitocentas horas. No Grande Expediente 
não tivemos inscritos. Na ordem do dia foram aprovados os seguintes expediente por unanimidade: As 
indicações 45/2019 Os vereadores da bancadas do Progressista, conforme suas atribuições regimentais, 
propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para que junto as 
secretarias de saúde e de obras estude a possibilidade de modernizar o sistema de atendimento e 
agendamento dos serviços das secretarias através do WhatsApp. Indicação 46/2019 Os vereadores da bancada 
do MDB, conforme suas atribuições regimentais, propõem que após  
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aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, a fim de que seja revisto na Lei de Programa 
de Incentivo ao Desenvolvimento Avícola - PIDA, o item que só prevê subsidio de 100% na cobertura para o avicultor 
que possui 100 metros de comprimento, mas que seja alterado para o avicultor que tiver “x” metros quadros. 
Indicação 47/2019 Os vereadores da bancada progressista, conforme suas atribuições regimentais, solicitam à Mesa 
Diretora que, após aprovada no plenário, esta indicação seja encaminhada ao gabinete do prefeito, para que, junto 
à secretaria competente, providencie a retirada e substituição das placas colocadas em frente à Relosi Frutas, no 
acesso ao Travessão Cerro Grande e no trevo de acesso ao Travessão Curuzu, Nova Roma do Sul e outras 
comunidades. E indicação 48/2019 Os vereadores da bancada do MDB, conforme suas atribuições regimentais, 
propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, para que através da 
secretaria competente, instale uma barra de proteção lateral (guard rail) na curva em frente à residência de 
Alexandre Alessi. Nas explicações pessoais o vereador Dirceu Gizéria falou que ficamos em terceiro lugar na educação 
infantil no país segundo lugar no estado estamos de parabéns. Referente os pedidos de máquina, as pessoas mal 
fazem já querem as maquinas no local, o mesmo citou outros municipio e destacou que no municipio de Cacique 
Doble mão não tem subsidio. Tem muitas coisas para melhorar mas não podemos nos queixar. O vereador Cesar 
Menegat colocou problemas de outros municípios, mas querer se melhor não temos. Sugerimos mas quem faz é o 
prefeito. Enviar um agradecimento ao Centro Empresarial hoje que a secretaria de obras faça obras publica, e as 
demais obras privadas sejam terceirizadas. O vereador Silvino Maróstica comentou sobre a reportagem do Carlos 
Paviane sobre a redução do ICM, sobre o vinho mas para nos agricultores não vai mudar nada. O mesmo ficou 
satisfeito comas manifestações em defesa do Mouro, lamentou muito querem destruir Sergio Mouro, desta forma 
o País está regredindo no assunto corrupção O presidente Danrlei Pilatti. Informou que participou da reinauguração 
das instalações da brigada militar de Flores da Cunha e enalteceu o trabalho que a brigada cumprem. Já na quinta a 
noite agradeceu os colegas em participar do jantar no Centro Empresarial por motivos de surgir compromisso não 
pode estar presente. Sexta participou do parlamento regional na câmara de Caxias dos sul, foi debatido a demora 
das cirurgias entre outras pautas, salientou que o sistema SUS é um exemplo a outros países, na parte na da manhã 
os presidente já definharam a pauta de julho, seria em Nova Roma, mas estamos tentando transferir para Nova 
Pádua, já que a pauta foi sugerida por minha pessoa. O mesmo fez um breve relato sobre não ter tirado diárias nas 
reuniões que representa o munícipio e foi questionado pelos demais parlamentários que estavam participando do 
evento. Não tendo mais nada a constar, eu Cátia Tonello lavrei a presente ata, a qual será assinada, pelo presidente 
e os demais vereadores. Sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella ao primeiro dia de julho de dois mil e dezanove.  
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