
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

ATA 1008/2015 
Aos nove dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, na sala de sessões Arlindo Joaquim 
Bigarella, realizou-se uma Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Léo Sonda, Silvino 
Maróstica, Eloi Marin, Ildo Stangherlin, Cesar Augusto Menegat, Maria Marta M. Sonda, Claudiomiro 
Tonet, Nestor Tonello e Jovani Gizéria. O Presidente Léo Sonda invocou a proteção de Deus e deu 
por aberta a Sessão Plenária solicitando ao vereador Claudiomiro Tonet para que fizesse a leitura de 
um trecho da bíblia. A seguir foi aprovada a Ata nº 1007/2015. No Pequeno Expediente a 
vereadora Maria Marta M. Sonda comentou a reportagem do Jornal O Florense na sua última 
edição e disse que é fácil um repórter escrever um depoimento colocado nessa Casa, pois aqui 
muito se faltou com a verdade. O colega vereador Eloi Marin diz que usou a Tribuna para pedir 
desculpas pelo ato cometido por ele, mas eu não presenciei isso. Também não concordo com o 
vereador que o culpado foi o PP, pois deveria pedir para o conjunto do PMDB para apresentar uma 
chapa mista e não paro o colega vereador Léo Sonda. Se o PMDB fosse realmente um conjunto, tal 
fato não teria acontecido. Quando erramos temos que assumir e não achar culpados para encobri-
los. Quanto às assinaturas, estivemos nessa Casa dentro do horário e nos foi passado que não 
havia necessidade. Concordo que precisam ser feitas algumas mudanças no Regimento Interno da 
Casa, mas no caso da eleição, se os responsáveis tivessem feito de modo correto tudo isso não teria 
acontecido. Estou a dois anos nesta Casa e sempre ouvi o mesmo vereador culpar as 
administrações passadas por coisa que fizeram de errado, mas muito poço falou das coisas boas 
feitas em beneficio de nosso município. O mais digno de uma pessoa é reconhecer que ninguém é 
perfeito. Todos nós temos nossas qualidades e defeitos Não cabe a nós julgarmos o caráter das 
pessoas, pois o tempo se encarrega disso. Que nesta Casa se cumpram as leis como afirmou o 
colega Léo Sonda na última sessão. O colega vereador Nestor Tonello falou sobre a falta de água 
em São Paulo. No Rio Grande do Sul a preocupação com a água também é muito grande. 
Precisamos cuidar das nossas nascentes. Alguns poços artesianos de Nova Pádua estão secando e 
alguns contaminados. Precisamos tomar providencias para que num futuro próximo não tenhamos 
problemas com a nossa água. Falou sobre a abertura da 13ª Feprocol e destacou a importância dos 
munícipes fazerem a sua parte para engrandecer ainda mais a festa. Falou sobre a colheita da uva e 
destacou a boa graduação da fruta. Uva de qualidade é sinônimo de um vinho de qualidade. O 
vereador Silvino Maróstica convidou os colegas vereadores para participarem da abertura da 13ª 
Feprocol. A Prefeitura e os servidores municipais estão organizando os últimos detalhes para o início 
desta grande festa. Falou sobre a colheita da uva e destacou a boa graduação da fruta por ocasião 
do bom tempo. Se a chuva voltar, a graduação não será a mesma. Se a uva tiver qualidade, as 
empresas produzirão vinho e suco de qualidade. Falou sobre a necessidade dos vereadores 
rejeitarem o Projeto de Lei 03/2015 sobre a cobrança de iluminação pública para que o Prefeito 
Municipal possa arcar com o pagamento sem apontamentos do TCE. O vereador Cesar Augusto 
Menegat falou sobre o início da colheita da uva variedade isabel. O tempo esta colaborando para 
uma boa graduação da fruta. Se o produtor entregar uma uva de 16 graus receberá 0,73 centavos ao 
quilo, mas se a uva fizer 13 graus o valor cai para 0,60 centavos. Esses centavos deixam de entrar 
na economia da família e do próprio município. A Presidente da República esta aumentando 
impostos e quem paga é o povo que trabalha. Em relação à água pediu que seja estudada a 
possibilidade de Nova Pádua ter um reservatório de água. A Empresa Panizzon fez uma perfuração 
de mil metros para encontrar água. É preciso perfurar cada vez mais fundo para encontrarmos água. 
Falou sobre a abertura da 13ª Feprocol e destacou a importância de divulgar o trabalho do povo 
paduense nesta grande festa. Lamentou os comentários de que a Banda da Escola Estadual Luiz 
Gelain fará apenas barulho à frente da Banda Santa Cecília nos desfiles da Feprocol. O vereador 
Claudiomiro Tonet falou sobre a abertura da 13ª Feprocol e destacou a vasta programação desta 
edição da festa. É um evento a nível regional, estadual, nacional e até internacional. Pediu que os 
condutores tenham prudência e calma ao trafegarem pela VRS 814 em virtude do grande número de 
tratores carregados de uva. Parabenizou o Poder Executivo e a Secretaria de Obras pela conclusão 
da obra na Rua Dom Julio Scardovelli. Na Ordem do Dia deu entrada e foi aprovado o Projeto de Lei 



04/2015 que “Abre no orçamento corrente Crédito Especial até o limite de R$ 5.100,17 (cinco mil, 
cem reais, dezessete centavos) e dá outras providências”. Também foi aprovado o Projeto de Lei 
01/2015 que “Estabelece o Plano de Auxílios para o Exercício de 2015”. Foi Rejeitado por 
unanimidade o Projeto de Lei 03/2015 que “Instituiu a contribuição para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública e autoriza o Município a celebrar contrato com a Rio Grande Energia”. Foi 
aprovada a indicação 01/2015 do vereador Jovani Gizéria, da bancada do PP, para que a Secretaria 
da Saúde estude a possibilidade de contratação de mais um dentista para o Posto de Saúde. 
Também foi aprovada a indicação 02/2015 do mesmo vereador para que a Secretaria Competente 
realize a instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos do Município. Permanece na 
Mesa o Projeto de Lei 02/2015 que “Autoriza o repasse no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais) à Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE”. Nas Explicações Pessoais o 
vereador Jovani Gizéria agradeceu o Presidente da 13ª Feprocol, Comissão Organizadora e as 
Soberanas pelo convite para participar da abertura dessa grande festa. Convidou as pessoas para 
participarem da vasta programação. Queremos mostrar aos visitantes o que Nova Pádua tem de 
melhor. Parabenizou a Mesa Diretora para o biênio 2015/2016 e espera que faça um ótimo trabalho. 
Parabenizou o Presidente pelas reformas da Casa. Falou sobre o Projeto de Lei 04/2015 e lamentou 
o fato de estarmos devolvendo dinheiro que não foi utilizado pelo Poder Executivo. Sabemos o 
quanto é difícil conseguir verbas para o nosso município para incentivar o esporte e lazer de nossos 
jovens. O vereador Claudiomiro Tonet falou sobre a necessidade do município de Flores da Cunha 
estudar a possibilidade de colocar parquímetro no centro da cidade. Os funcionários das lojas 
chegam de manhã estacionam seus veículos e ficam durante todo o dia. Com isso, as pessoas não 
encontram vagas de estacionamento. Não é de nossa competência, mas que as lideranças florenses 
pensem nessa possibilidade. Falou sobre a eleição da Mesa Diretora disse que mesmo tendo o 
pedido na justiça indeferido, na sua opinião, quem deveria ter conduzido os trabalhos depois da 
anulação era o vereador mais idoso conforme artigo 20 do Regimento Interno da Casa. O vereador 
Ildo Stangherlin falou sobre a inauguração do novo salão paroquial de Nova Pádua e parabenizou a 
comissão organizadora, o Pe. Mário Pasqual e o Bispo Dom Alessandro, Engenheiro Rafael Sonda 
pelo projeto e a todos que colaboraram para que esta belíssima obra se concretizasse. Que este 
novo salão seja muito bem aproveitado pela comunidade paduense. Na quinta-feira, dia 12, acontece 
a abertura da 13ª Feprocol, festa máxima de Nova Pádua. Espero que a nossa festa seja um 
sucesso. Teremos desfiles de carros alegóricos, exposição de produtos coloniais, shows e muitas 
atrações. Tudo isso para divulgar Nova Pádua para os visitantes e principalmente valorizar o 
trabalho do nosso povo. Teremos a presença do governador do Estado José Ivo Sartori na 
inauguração. Desejo a Comissão um ótimo trabalho e que tudo aconteça conforme o planejado. O 
vereador Eloi Marin falou sobre as colocações da colega vereadora Maria Marta Sonda e informou  
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que ocupou a tribuna para pedir desculpas aos colegas vereadores pelo trabalho realizado como 
Secretário da Mesa. Naquele momento, a eleição não havia sido realizada. Disse que quem julga as 
contas dos prefeitos são profissionais especializados. Não é o vereador que julga. Espero que esse 
assunto não volte a esta Casa toda segunda-feira. Se for assim, também tenho muita coisa guardada 
do passado. Vamos fazer o nosso trabalho em prol do município. Parabenizou os trabalhos e obras 
realizadas no centro da cidade por ocasião da 13ª Feprocol. Parabenizou a Secretaria de Obras pela 
roçada e patrolamento das estradas do interior. Parabenizou o Poder Executivo, Secretarias 
Municipais, funcionários, Comissão Organizadora, rainha e princesas pela divulgação e empenho na 
realização da 13ª Feprocol, que com certeza será um sucesso. O vereador Silvino Maróstica falou 



sobre a falta de água em São Paulo. O sistema Cantareira abastece seis milhões de pessoas, ou 
seja, como se fossem 12 cidades de Caxias do Sul. A expectativa é que em dois anos a população 
ficará sem água. Hoje, o sistema Cantareira funciona com 7% de água. Aconteceram alguns 
alagamentos, mas o nível de água não aumentou. Seriam necessários dois anos com chuvas 
regulares para que a situação volte ao normal. Falou sobre a situação do Brasil e lamentou o 
aumento dos combustíveis, da energia elétrica e demais impostos. Infelizmente quem paga é o povo 
brasileiro que trabalha. Já esta programada uma manifestação. Sou favorável, desde que seja uma 
manifestação pacífica. Lamentou as reportagens diárias sobre o rombo da Petrobras, onde o 
dinheiro foi utilizado na campanha do PT. Pediu que o Presidente da Casa estude a possibilidade de 
melhorar o som do Plenário. Em relação a indicação 01/2015, informou que a Secretaria da Saúde 
contratou mais quatro profissionais em diferentes áreas para atender os munícipes paduenses. O 
vereador Presidente Léo Sonda disse que nas próximas semanas estará consertando o som da 
Câmara e inclusive comprando microfones mais modernos. Informou os colegas vereadores que a 
Emenda lida na última semana é do Deputado Federal Assis Mello/PCdoB. Esse valor será utilizado 
no asfaltamento das ruas do centro da cidade. Falou sobre a abertura da 13ª Feprocol e vamos fazer 
a nossa parte para que os visitantes se sintam bem em nosso município. Queremos mostrar a nossa 
cultura, costumes e os produtos produzidos em Nova Pádua. Que a nossa 13ª Feprocol seja um 
sucesso. Agradecendo a proteção de Deus, o Presidente deu por encerrada a primeira Sessão 
Plenária de 2015. Sem mais a constar, eu Cátia Tonello e Maicon Pan lavramos a presente Ata, a 
qual será assinada, pelo Presidente e Demais Vereadores abaixo escritos. Sala de Sessões Arlindo 
Joaquim Bigarella, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze. 
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