
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

ATA 1009/2015 
Aos dezesseis 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 Eloi Marin para que fizesse a leitura de um 
trecho da bíblia. A seguir foi aprovada a Ata nº 1008/2015. No Pequeno Expediente O vereador  Eloi 
Marin comentou sobre o sucesso que a 13ª Feprocol feiras de produtos coloniais esta fazendo. O 
mesmo agradeceu o Presidente da Feprocol Sr. Ronaldo Boniatti juntamente com os membros da 
comissão organizadora a Rainha Tamara Rancan e princesas Aline Pan, Mariana Galiotto os 
mascotes as imperatrizes,  o Poder Executivo  funcionários entre outros colaboradores, destacou as 
comunidades do interior que apresentaram seus carros alegóricos,ficou muito bonito.  Finalizando  
mesmo fez um breve comentário sobre o escândalo da Petrobras, sendo uma vergonha. O vereador 
Jovani Gizéria agradeceu ao prefeito municipal pela bela explanação sobre as metas fiscais de 2014. 
O mesmo parabenizou a comissão organizadora  a festa da 13ª Feprocol, os desfiles realizados as 
programações dos show, a exposições dos produtos nos pavilhões, estendo a todas as pessoas que 
participaram do evento. O vereador Ildo Stangherlin  parabenizou a explanação do prefeito municipal 
sobre as metas fiscais de 2014 sendo importante passar para a comunidade as informações corretas. 
O mesmo comentou sobre a abertura da 13ª Feprocol com a presença do governador Jose Ivo Sartori, 
o governador disse que Nova Pádua é um pedaço de seu chão, e lembrou algumas pessoas do 
passado.Continuando vereador Ildo parabenizou o Presidente Ronaldo Boniatti a comissão 
organizadora, e a todo que colaboraram no desfile destacou a Rainha Tamara Rancan e suas 
princesas Rainha Tamara Rancan e princesas Aline Pan, Mariana Galiotto pela bela divulgação. Desta 
forma podemos demostrar a importância do município. O mesmo  fez um breve comentário sobre as 
dificuldades dos agricultores que infelizmente dependem do clima do tempo e falou também sobre a 
entrega de produtos como a uva. Finalizando fez um critica construtiva onde um turista criticou o 
pórtico de nosso município o qual disse que o pórtico tem um ar de abandono com os vidros quebrado, 
sendo a entrada do município, onde esta acontecendo uma grande festa deveria dar uma atenção 
especial.A vereadora Maria M. Sonda agradeceu a explanação do sr. prefeito na apresentação das 
metas fiscais do 3º quadrimestre. A mesma  comentou sobre a pratica da má politica e além da 
mentira comum o emprego da omissão. Omitir um fato e intenção de esconder tal fato, ou seria o 
poder pole poder. A critica realista, leva em conta as peculiaridades e lamentamos com razão o 
aumento do nível de desonestidade. É baixo este nível é tarefa de todos nós políticos. A mesma falou 
que recebeu um convite do gabinete do Governador do Estado Jose Ivo Sartori, através de um 
telefonema, para participar da abertura da 13ª Feprocol, o governador agradeceu o PP pelo apoio 
recebido na ultima eleição. Isso é  sim  e um gesto de dignidade, de fato é ser um bom político, sem 
olhar sigla partidárias. Ao contrario de nosso município onde foi posto o convite na mesa dos 
vereadores desta casa, e não foi entregue em mãos nem se quer foi dado um telefonema. Onde esta a 
boa politica de nosso município. As soberanas divulgaram e convidaram vários municípios vizinhos e 
seus estabelecimentos. A mesma comentou sobre a gincana e gostaria de saber porque foi cancelada 
por tempo indeterminado, seria por falta de competência de quem esta organizando, ou será culpa de 
quem não entende as provas. Sempre foi realizadas as gincanas sendo um momento de diversão. A 
mesma parabenizou o Presidente Ronaldo Boniatti a Rainha Tamara Rancan as princesas Aline Pan e 
Mariana Galiotto a Comissão Organizadora da 13ªFeprocol pelo programação e agradeceu as capelas 
pelo belo trabalho realizado com os carros alegóricos deram um show na avenida, estendeu todos os 
envolvidos na festa pois e com  a união que se faz uma bela festa. Finalizando comentou que criticas 
sempre   vão  existir   é  com  elas  que  podemos  melhorar  o  dia  a  dia. O vereador Nestor Tonello 
agradeceu sr. prefeito pela a bela explanação das metas fiscais sobre o 3º quadrimestre de 2014, 
sendo importante saber as informações e passar ao povo. O mesmo  comentou sobre o 13ª Feprocol e 
a importância de sua divulgação foi um sucesso a abertura com a presença do governador Sr Jose Ivo 
Sartori, entre outras autoridades e com uma grande participação da comunidade. O mesmo fez um 
breve comentário sobre a vergonha da Petrobras e sobre o acidente que o correu causando morte de 
inocentes. No grande Expediente não temos inscritos. Na ordem do dia 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”. Foram aprovadas as seguintes indicações 
03/2015 Os vereadores subscritos, PSDB,PMDB e PP conforme suas atribuições regimentais propõem 



que após aprovada no plenário, a Secretaria do Poder legislativo, encaminhe um oficio ao DAER  
solicitando o operação tapa buraco na RVS 814 em toda sua extensão principalmente em frente da 
empresa vinho Mioranza. Indicação 04/2015 Os vereadores subscritos, PP, PMDB e PSDB conforme 
suas atribuições regimentais propõem que após aprovada no plenário, a Secretaria do Poder 
legislativo, encaminhe um oficio ao DAER solicitando seja bem como a pintura das faixas de 
sinalização  colocações de tachões , ou olho de gato luminosos  em toda a extensão da VRS 314, que 
liga os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua. Indicação 05/2015 O vereador subscrito, Jovani 
Gizéria da  bancada PP conforme suas atribuições regimentais propõem que após aprovada no 
plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo através da secretaria competente seja estuda as 
possibilidade de construir uma praça publica com infraestrutura necessária inclusive com um parque 
infantil para os moradores do Loteamento  Jorge Baggio Indicação 06/2015 O vereador subscrito, 
Jovani Gizéria da bancada do PP conforme suas atribuições regimentais propõe que após aprovada 
no plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo através da secretaria competente, que seja estuda 
as possibilidade de disponibilizar dentro legalidade a liberação do sinal da internet  WI-FI  em todos os 
órgão públicos. Indicação 07/2015 O vereador da Bancada do PP CLAUDIOMIRO TONET, dentro da 
decisão do Plenário, conforme artigo  do Regimento Interno, vem requerer a Mesa Diretora, seja 
oficializada esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, que através da Secretaria  
competente estude da possibilidade da obrigatoriedade  da construção das calçadas junto aos imóveis 
situados no perímetro urbano da cidade, eis que é de suma importância para o passeio dos pedestres 
além de servir para o embelezamento da cidade.Indicaçao 08/2015 O vereador da Bancada do PP 
CLAUDIOMIRO TONET, dentro da decisão do Plenário, conforme art do Regimento Interno, vem 
requerer a Mesa Diretora, seja oficializada esta indicação ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, a fim 
de que estude a criação de um projeto de lei como forma de fiscalizar os terrenos urbanos 
abandonados e que não possuem a devida limpeza inerente ao local, impondo medidas coercitivas, 
como por exemplo,  não terem o desconto do IPTU quando do pagamento a vista, aumento 
progressivo do  mesmo, dentre outras penalidades administrativas, como forma de zelar e assegurar a 
função social da propriedade, nos termos de lei. Nas explicações pessoas O vereador Claudiomiro 
Tonet agradeceu a explanação do prefeito municipal, o mesmo disse que saber administrar bem 
sempre teremos êxito, existe certas questões que devem ser cumpridas pela exigência da lei, porque 
os administradores respondem pelos seus atos ou por omissão. O mesmo parabenizou a todos que 
participaram dos show da Feprocol esta um sucesso com um grande publico. O vereador Cesar 
Menegat  falou sobre a 13ª Feprocol, sendo um evento maior de nosso município e outros municípios 
estão copiando o nosso município. Destacou também que os turistas falaram que conheceram toda a 
programação da festa, sendo nos pavilhões, nas exposições entre outros lugares e não gastaram 
nada, sendo fundamental porque em algumas  festa quase tudo e cobrado. O mesmo destacou 
também os carros alegóricos que foram prestigio pelas pessoas de fora e sobre o trabalho da festa a 
dedicação, sendo um sucesso, e tem muitas pessoas envolvidas, não é só a comissão mas todos 
devemos ajudar. Finalizando falou sobre a explanação do prefeito sobre as metas fiscais o nosso  
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município estar muito bem administrado com dois milhões em caixa. O vereador Silvino Maróstica 
falou sobre a 13ª Feprocol   todos estão colaborando a  festa esta  um sucesso total, estamos todos de 
parabéns. O mesmo  agradeceu a explanação sobre o 3º quadrimestre  das metas fiscais de 2014. O 

vereador Eloi Marin comentou sobre a importância da audiência publica, devemos saber onde é 
aplicado os recursos. O mesmo falou sobre a 13ª Feprocol e realmente referente ao tamanho de 
nossa cidade a festa esta grandiosa, com a participação de todos esta sendo um grande sucesso.   O 
vereador Presidente Léo Sonda falou sobre abertura da 13ª Feprocol Onde tivemos a presença do 
Governador Jose Ivo Sartori, o governador falou sobre o carinho que tem pelo nosso município. O 



mesmo disse que na festa mostramos culturas e ainda proporcionando varias programações, esta de 
parabéns o poder executivo funcionários que se empenharam, e Nova Pádua esta sendo reconhecida. 
Finalizando agradeceu as explanação apresentada em audiência publica pelo prefeito municipal sendo 
as metas do 3º quadrimestre de 2014.O mesmo comunicou que na próxima segunda feita dia 23 de 
Fevereiro as 18:00 horas, estará presente o Secretario da saúde Sr. Odir Boniatti apresentando o 
relatório de gestão da saúde referente o 3º quadrimestre. Agradecendo a proteção de Deus, o 
Presidente deu por encerrada a primeira Sessão Plenária de 2015. Sem mais a constar, eu Cátia 
Tonello a lavramos a presente Ata, a qual será assinada, pelo Presidente e Demais Vereadores abaixo 
escritos. Sala de Sessões Arlindo Joaquim Bigarella, aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois 
mil e quinze. 
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