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Aos vinte dois dia do mês de julho 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, Francisco Alessi, 

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 Evanite Vedana que fizesse a leitura de um 

trecho da bíblia. Logo após o secretário Dirceu Gizéria leu os expedientes recebidos. No pequeno expediente O vereador Dirceu 

Gizéria deu as boas vindas ao colega Francisco Alessi. Sobre indicação de doação de alimentos não perecíveis estão de parabéns 

os colegas pela iniciativa. Domingo será realizado o desfile, espera ter uma grande participação estamos chegando ao fim da 

festa do colono e motorista parabenizou os organizadores e a todos motoristas e colonos de nosso municipio. A vereadora 

Evanite Vedana  desejou boas vindas ao colega Francisco Alessi. Parabenizou o evento do café colonial, agradeceu a todos pela 

ótima participação. Referente ao desfile do colono e motorista os que vão desfilar devem se escreverem na prefeitura para 

ganharem o ingressos. Por fim destacou a reunião do parlamento regional onde foi debatido sobre professores e a 

municipalização da escola Luiz Gelain, um assunto a ser analisado. O vereador Ildo Stangherlin parabenizou a programação do 

colono e motorista, somos heróis pois enfrentam as dificuldades, não só nós mas os futuros agricultores, precisamos de apoio, 

porque as grandes empresas dependem dos nossos produtos  para ter alimento em suas mesas. Domingo que todos participem 

do desfile. Parabenizou o Presidente Danrlei pela reunião do parlamento regional sendo assunto educação e a municipalização 

foi um ponto forte, mas devemos analisar. A vereadora Jéssica Boniatti parabenizou o evento café colonial tendo uma boa 

participação. A reunião do parlamento regional foi debatido a municipalização da escola, foi uma oportunidade para esclarecer 

diversas dúvidas. Passou aos colegas uma explanação importante do curso em Porto Alegre sobre as mudanças do regimento 

interno e lei orgânica. Justificou sobre pedido de informação das leis sendo de extrema importância para o municipio. O vereador 

Léo Sonda   deu as boas vinda ao colega Francisco Alessi. Os curso são importante para podermos nos atualizar para podemos 

acompanhar as mudanças. A semana do colono e motorista   tem objetivo de valorizar os nosso cultura italiana. Por fim deu uma 

sugestão no próximo ano seja feita uma missa campal fora da igreja fazer uma palco e os tratores todos filerados após o fim da 

missa todo buzinarem ficaria uma missa muito bonita só para fazer algo diferente.  O mesmo justificou sua indicação sobre a 

doação dos alimentos é importante ajudar as pessoas. No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foram 

aprovados os seguintes expediente por unanimidade: Indicação 53/2019 Os vereadores da bancada do MDB, conforme suas 

atribuições regimentais, propõem que após aprovada, seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito, a fim de que seja 

estudado a possibilidade de fazer arrecadação de alimentos não perecíveis  para serem doados as entidades que necessitam, 

nos eventos que são realizados em nosso municipio, como Show de Calouros, entre outros eventos  que tem entrada franca. 

Pedido de Informações nº 02/2019 Nova Pádua, 22 de Julho de 2019. Senhor Presidente: Na oportunidade em que o 

cumprimentamos, viemos através deste, em conformidade com o art.117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova 

Pádua, solicitar ao Exmo. Sr. Prefeito Ronaldo Boniatti, a seguinte informação por escrito: Quais são os planos ou previsão para 

a execução das Leis Municipais nº 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 e 1060/2016, 

visto que as mesma são de extrema importância para o municipio. No aguardo de vossa resposta, sem mais agradecemos 

atenção dispensada. Atenciosamente, vereadores do Progressistas Danrlei Pilatti, Ildo Stangherlin, Maico Morandi e Jéssica 

Boniatti. Pedido de Licença 05/2019 por 30 dias Silvino Maróstica, vereador da Bancada do PSDB, vem requerer em conformidade 

com o Art. 36 inciso II da Lei Orgânica Municipal e art. 170 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a concessão de licença 

por um período de 30 dias a contar na data de 01 de agosto a 30 de agosto do corrente ano por motivos particulares. Sem mais 

para o momento, renovo a sua excelência os votos de minha distinta consideração. Deu entrada o Projeto legislativo 01/2019 

Institui a semana municipal do turismos e dá outras providencias. Permanecem nas comissões os projetos  

 

                           Danrlei Pilatti                     Léo Sonda              Dirceu Gizéria         Silvino Maróstica           Maico Morandi                    
                    Presidente Progressistas      Vereador MDB         Vereador PSDB          Vereador PSDB     Vereador Progressistas         

 
 

                    Jéssica Boniatti                     Evanite L. Vedana                     Ildo Stangherlin                   Francisco Alessi 
                         Vereadora Progressistas           Vereadora MDB                 Vereador Progressistas             Vereador MDB 

 

 

 



 

 

 

 

 

de leis. Projeto de Lei 20/2019 “ Altera a redação e acrescenta artigo e parágrafo  á  Lei Municipal nº1.111 de 23 de maio de 

2018. Projeto de Lei 21/2019 “Altera a redação do art.4º e seus parágrafos 4º e 5º e acrescenta o parágrafo 6º ao art. 4º da Lei 

Municipal nº 621, de 11 de maio de 2005”. Projeto de Lei 22/2019 “Altera  a redação de artigos e no anexo 1 da   Lei Municipal 

nº946, de 12 de março de 2013. Projeto de lei 23/2019 “ Altera o art., 1º Lei Municipal nº869 de 03 de novembro de 2010 e da 

outras providencias. Nas explicações pessoais o vereador Francisco Alessi cumprimento a todos presentes, e agradeceu a 

oportunidade do colega Cesar por um período de 30 dias. O vereador Maico Morandi parabenizou o presidente Danrlei pela 

iniciativa da reunião do parlamento regional foi debatido   a educação e a possível municipalização da escola Luiz Gelain, vamos 

fazer o melhor por Nova Pádua.  Parabenizou a indicação sobre economizar   papel e dinheiro onde a maioria da documentação 

está sendo enviado através do celular podemos ficar informados com mais agilidades. Por fim parabenizou a todos colonos e 

motoristas de nosso municipio que são eles que fazem o municipio forte, O vereador Dirceu Gizéria comentou sobre a reunião 

do parlamento e o presidente de Antônio Prado também expos a dificuldade da educação em seu municipio. Expos sua opinião 

sobre a indicação dos vereadores do MDB. Sobre o desfile domingo quem vai desfilar tem que entrar em contato com a 

prefeitura, estamos chegando no fim a programação da festa do colono e motorista, que as pessoas participem. O vereador 

Silvino Maróstica   deu as boas vindas ao colega Francisco Alessi. A reunião do parlamento regional foi muito importante a 

educação e a municipalização, podemos ver que em Antônio Prado também tem o mesmo problema. Falou sobre a 

municipalização de Picada Café os servidores só querem receber salário. Parabenizou todos os colonos e motoristas. Por fim 

destacou a menarosto que teve bastante participação, mesmo tento outros eventos. Informou sobre o desfile de domingo 

tomara que seja um dia bonito o encerramento. O presidente Danrlei Pilatti a reunião do parlamento regional foi debatido a 

municipalização educação, estamos amadurecendo a ideia foram feitos questionamentos aos responsáveis pela educação vamos 

com calma, existe falta de interesse ou seja falta amor pela escola por parte dos pais, muitos não contribuem com a escola 

lembra que pais do CPM, sempre ajudava iam pintar a escola  entre outros serviços  que necessitavam e agora, estão deixando 

a desejar. Por fim destacou o pedido de informação, e sobre convite do diretor do esporte referente a entrega da premiação da 

27º campeonato de bochas. 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 aos vinte dois dias de julho de dois mil e dezenove.  
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