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Aos quinze 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, 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 Dirceu Gizéria fizesse a leitura de um trecho da bíblia. 

Logo após o secretário Dirceu Gizéria leu os expedientes recebidos. No pequeno expediente A vereadora Jéssica Boniatti, 

agradeceu o prefeito municipal Ronaldo Boniatti por promover o debate no gabinete, explicando os projeto que estão dando 

entrada nesta casa, vamos avaliar. A reforma da previdência, foi uma votação expressiva favorável 379 votos, destacou as 

porcentagens da classe dos privilegiados e da classe dos mais pobres, expos sua opinião   sobre as regras atuais para os 

agricultores, os privilégio dos policiais. E a retirada da inclusão dos estados e municípios. Para entender que algumas mudanças 

são necessário.  Sobre o evento da semana do colono me motorista, esteve presente na palestras do remanejo sendo proveitosa 

espera que aconteçam mais. Parabenizou os participantes e aos vencedores do show de calouros, pena que deu problema na 

parte da sonorização. O vereador Léo Sonda Defendeu a indicação de sua autoria sendo a oficialização de um calendário, devido 

muitas festividades seja estipulado data mês com folder exclusivo. Sobre a festa do colono e motorista teve muitas participação, 

realmente algumas reclamações sobre a sonorização. Parabenizou a todos pela apresentação, e deu uma sugestão que no 

próximo ano, que seja cobrado na entrada um kg de alimento não perecível para doação. Parabenizou os nosso colonos pois 

produzem e os motoristas transportam são exemplo. O vereador Maico Morandi falou sobre a importância da aprovação da nova 

previdência agora torce para que o senado retire alguns privilégios dado pelo próprio governo. Comunicou que foi importante a 

reunião no gabinete com prefeito Ronaldo Boniatti, para esclarecimentos dos projetos de leis, agora vamos analisar. Sobre a 

reunião do Contur foi importante com o Centro Empresarial, todos eventos serão feito um levantamento pela Sra. Roberta, a 

qual vai apresentar um calendário especial. O mesmo informou sobre a promessa de um fundo para o Contur. Por fim comunicou 

sobre o projeto que vai dar entrada da semana do municipio de turismo, parabenizou os responsável pelo show de calouros, e 

a todos os agricultores que merecem atenção especial. O vereador Silvino Marostica falou sobre a reforma da previdência onde 

ministros retornaram ao cargo para votar, e expos sua opinião sobre os militares, e sobre estar fora os estados e municípios. 

Inclusive disse que o Germano Rigotto falou que é um crime, que tem esperança que seja incluído através de emendas. 

Parabenizou a programação do colono e motorista, bem como o show de calouro, mas lamenta que a sonorização estava 

péssima prejudicou alguns participantes pois não dava para escutar nada nítido. O vereador Cesar Menegat sobre reforma da 

previdência fizeram muitas coisas para conseguir aprovação, emendas distribuídas ministros que saíram de seus cargos para 

votar e tudo por dinheiro, a previdência deveria está aprovada a séculos passados, os municípios e estados não vão aguentar. 

Os privilégios militar, o mínimo era manter igualdade do agricultor porque somos nós que levamos este Brasil para frente. Quer 

ver as manifestações dos ministros quando for a reforma tributária e reforma política.  No Grande Expediente não tivemos 

inscritos. Na ordem do dia foram aprovados os seguintes expediente por unanimidade: Indicação 51/2019 Os vereadores da 

bancada do MDB, conforme suas atribuições regimentais, propõem que após aprovada no plenário, seja oficializada esta 

indicação ao Exmo. Prefeito, a fim de que seja instituído o calendário oficial de eventos e datas comemorativas no âmbito do 

município de Nova Pádua. Indicação 52/2019 Os vereadores da bancada Progressista, conforme suas atribuições regimentais, 

propõe que após aprovada no plenário, a secretaria de obras realize a instalação de uma placa na encruzilhada dos Travessões 

Cerro Largo com o Acioli sinalizando a localização do Travessão Cerro Grande. Deram entrada os projetos de lei 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 nº621, de  
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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 Silvino Maróstica falou sobre a suposta nomeação do filho do presidente Bolsonaro como 

Embaixador. Sobre a reunião no Belvedere Sonda onde foi debatido sobre as explicações do seguros onde a Sra. Sandra expos a 

burocracia que tem que fazer quando ocorre intemperes. Por fim parabenizou o Travessão Bonito pela bela festa, informou que 

tem disponível os ingresso para o menarosto Travessão Santo Isidoro O vereador Ildo Stangherlin o presidente Bolsonaro 

prometeu que não ia fazer jogo político, mas se vê que na verdade tem que fazer emendas, por outro lado a previdência   tinha 

que ser aprovada. Na reunião no Belvedere foi muito produtiva mas esperava que fosse falado sobre adubação sendo 

importante. Sobre o show de calouro na parte da sonorização deve melhorar parabenizou o coral e a todos que participaram O 

vereador Cesar Menegat   falou sobre a sonorização  do salão paroquial e deveria ser igual da feprocol, sempre trabalhou muito 

com equipes de sons, era resolvido na hora. Mas parabenizou a programação do show de calouros todos os participantes 

principalmente a categoria local deve ter. O salão paroquial não tem condições, o executivo deve ter um lugar para este tipo 

evento. O presidente Danrlei Pilatti informou sobre a reunião no gabinete do Prefeito Ronaldo Boniatti junto com os demais 

colegas vereadores, sendo explicação ao população sobre o que estamos aprovando. Passou o convite parlamentar regional da 

serra, estamos ainda sem coordenação da região. Na próxima segunda feira a sessão será em italiano, por fim falou sobre a 

programação do café colonial, expos sua opinião sobre o show de calouros. 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 quinze dias de julho de dois mil e dezenove.  
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