
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

ATA 1010/2015 
Aos vinte e três 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 Jovani Gizéria para que fizesse a leitura de um 
trecho da bíblia. A seguir foi aprovada a Ata nº 1009/2015. No Pequeno Expediente o vereador 
Silvino Maróstica agradeceu o Secretário da Saúde pela bela explanação. Parabenizou o 
presidente, comissão organizadora, rainha, princesas, embaixatrizes, secretários municipais, 
servidores públicos, lideranças das comunidades, Poder Executivo, Poder Legislativo e demais 
pessoas que trabalharam e colaboraram para o sucesso da 13ª Feprocol. Os visitantes levaram uma 
boa imagem de Nova Pádua. O vereador Cesar Augusto Menegat agradeceu o Secretário da 
Saúde pela bela explanação, como forma de esclarecer as dúvidas da comunidade paduense. 
Destacou as novas instalações do Posto de Saúde como forma de oferecer um melhor atendimento. 
Falou sobre a 13ª Feprocol enaltecendo o orgulho em mostrar o trabalho realizado pelo povo de 
Nova Pádua. Destacou a grande participação do público que prestigiou a programação da festa. 
Mesmo com o mau tempo de domingo, as pessoas assistiram aos shows. Destacou as palavras dos 
cantores Hugo e Tiago em relação ao nosso município, sendo uma cena de filme. Com toda a 
certeza levaram uma boa imagem de Nova Pádua em relação à limpeza, infraestrutura, educação, 
tranquilidade entre outras qualidades. O vereador Claudiomiro Tonet agradeceu o Secretário da 
Saúde pela bela explanação. Cabe a nós orientarmos os pacientes para que se façam presentes nas 
consultas e exames agendados. É importante pedir que os pacientes retirem seus exames no Posto 
de Saúde. Agradeceu o colega vereador Silvino Maróstica pelo convite para participar do casamento 
da sua filha e destacou a bela festa. O vereador Jovani Gizéria agradeceu o Secretário da Saúde 
pela bela explanação. Essa é uma forma de esclarecer as dúvidas da comunidade. Parabenizou o 
presidente, membros da comissão organizadora, rainha, princesas, embaixatrizes, secretários 
municipais, servidores públicos, lideranças das comunidades e demais pessoas que trabalharam e 
colaboraram para o sucesso da 13ª Feprocol. Parabenizou as equipes que participaram da gincana e 
de modo especial a “EquiFortaia” que foi a vencedora. Agradeceu o colega vereador Silvino 
Maróstica pelo convite para participar do casamento da sua filha e destacou a bela festa. No Grande 
Expediente o vereador Claudiomiro Tonet parabenizou o presidente, membros da comissão 
organizadora, rainha, princesas, embaixatrizes, secretários municipais, servidores públicos, 
lideranças das comunidades e demais pessoas que trabalharam e colaboraram para o sucesso da 
13ª Feprocol. Foi a festa que mais reuniu publico na história de Nova Pádua. O presidente da festa 
inovou e os shows estavam em nível do município de Caxias do Sul. Os músicos levaram uma 
belíssima imagem do nosso município. Disse que o Poder Legislativo não foi muito mencionado 
durante os dois finais de semana da festa. O presidente foi mencionado na abertura e nos desfiles, 
mas os demais vereadores sequer foram cumprimentados a não ser pelo Governador do Estado na 
abertura da festa. Fazemos a nossa parte aprovando projetos, inclusive para a realização da 13ª 
Feprocol. Falou sobre a safra da uva e lamentou o descaso com os agricultores que permanecem 
horas esperando para entregar a uva nas indústrias, perdendo graduação, qualidade e preço. O 
vereador Eloi Marin pediu que a Casa oficialize um convite ao Presidente do IBRAVIN a fim de 
questionarmos o que a entidade vem fazendo com a verba estadual e federal que recebe. Não tem 
condições de esperar até dois dias para fazer a entrega da uva. Posteriormente estaremos 
convidando o Presidente do Sindicato Rural Olir Schiavenin para dar explicações nessa Casa. 
Temos que fazer alguma coisa, caso contrário, os agricultores deixarão de trabalhar na colônia. 
Estive conversando com o Deputado Federal Mauro Pereira/PMDB que se comprometeu a 
encaminhar uma verba de duzentos mil reais para Nova Pádua em reconhecimento ao apoio que 
teve na última eleição no município. Destacou o empenho do presidente, membros da comissão 
organizadora, rainha, princesas, embaixatrizes, secretários municipais, servidores públicos, 
lideranças das comunidades e demais pessoas que trabalharam e colaboraram para o sucesso da 



13ª Feprocol. O trabalho em conjunto contribuiu para o sucesso da festa. Falou sobre o início do ano 
letivo e destacou que falar de educação é fácil, mas o difícil é fazer alguma coisa para que as 
crianças possam desenvolver um trabalho melhor. Em termos de ensino, nosso município vai muito 
bem e tem destaque nacional, que infelizmente vive um período de muita corrupção. Nos próximos 
dias mais um trecho de estrada será asfaltado e posteriormente será dado início ao asfalto do 
Travessão Barra. Na Ordem do Dia deu entrada o Projeto de Lei 05/2015 que “Cria e regulamenta o 
regime diferenciado de trabalho com escala de revezamento aos servidores ocupantes do cargo 
Técnico de Enfermagem e dá outras providências”. E o Projeto de Lei 06/2015 que “Concede 
desconto no pagamento de IPTU/TSU para o exercício 2015”. Foi aprovado 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”. Foi aprovada a Indicação 09/2015 do vereador Ildo Stangherlin da 
bancada do PP para que a Secretaria de Obras realize as melhorias nas ruas Vitório Mantovani e 
João Campagnoni no Loteamento Jorge Baggio. Foi aprovado o Pedido de Licença 01/2015 da 
vereadora Maria Marta M. Sonda por um período de 30 dias a contar de 02 a 31 de Março do 
corrente ano por motivos particulares. Nas Explicações Pessoais o vereador Claudiomiro Tonet 
falou sobre o sucesso da 13ª Feprocol e pediu que a Casa envie um Cartão de Louvor ao presidente,  
membros da comissão organizadora, rainha, princesas, embaixatrizes, secretários municipais, 
servidores públicos e Prefeito Municipal pelo empenho e dedicação na realização desta festa. O 
vereador Ildo Stangherlin agradeceu o Secretário da Saúde pela bela explanação, como forma de 
nós vereadores sabermos os investimentos feitos na área da saúde. Disse que as novas instalações 
do Posto de Saúde ajudarão a oferecer um melhor atendimento aos munícipes. Agradeceu o colega 
vereador Silvino Maróstica pelo convite para participar do casamento de sua filha e destacou a bela 
festa realizada em Flores da Cunha. Disse que a 13ª Feprocol alcançou seus objetivos porque todos 
colaboraram. Destacou o esforço e empenho da Comissão para fazer uma grande festa. O 1º desfile 
teve record de público. Não é mais uma simples festa. Há cada quatro anos a nossa festa vem 
crescendo cada vez mais. A festa foi um sucesso porque teve organização. Os visitantes vieram e se 
sentiram bem no nosso município. Teve erros sim e temos que acertar para a próxima edição. A 
vereadora Maria Marta M. Sonda agradeceu o Secretário da Saúde pela bela explanação. 
Parabenizou Nova Pádua pelos 15 dias de muita festa, diversão e harmonia entre as pessoas. 
Parabenizou o presidente, membros da comissão organizadora, rainha, princesas, embaixatrizes, 
secretários municipais, servidores públicos, lideranças das comunidades e demais pessoas que 
trabalharam e colaboraram para o sucesso da 13ª Feprocol, seja na elaboração da programação, na 
divulgação da festa, nos desfiles, nas exposições, shows entre outros. Parabenizou as equipes que 
participaram da gincana e de modo especial a “EquiFortaia” que foi a vencedora. Parabenizou o 
Diretor de Esportes, Marcos Menegat, que conduziu as tarefas. A gincana reuniu pais, jovens e 
pessoas de outros municípios. Nova Pádua se destacou mais uma vez e por isso o povo paduense 
esta de parabéns. Hoje estou pedindo licença de 30 dias para dar lugar a minha colega Iria Dias a 
quem quero desejar um bom trabalho. O vereador Nestor Tonello agradeceu o colega vereador 
Silvino Maróstica pelo convite para participar do casamento da sua filha e destacou a bela festa. 
Parabenizou o presidente, membros da comissão organizadora, rainha, princesas, embaixatrizes, 
secretários municipais, servidores públicos pelo trabalho realizado. Parabenizou as lideranças das 
comunidades pela confecção dos carros alegóricos. Como a nossa comunidade desfilou no fim, 
infelizmente não tivemos a oportunidade de acompanhar o desfile dos demais carros. Agradeceu aos 
produtores que expuseram seus produtos no Ginásio de Esportes. Parabenizou todas as pessoas 
que trabalharam e colaboraram para o sucesso da 13ª Feprocol. O vereador Cesar Augusto 
Menegat falou sobre os problemas da safra da uva. Na minha opinião não é só chegar no Sindicato 
Rural ou no IBRAVIN. O problema esta na Política Agrícola do país. Esse que vem enfrentando 
dificuldades com a paralisação dos caminhoneiros, o aumento da energia elétrica e dos 
combustíveis. A situação do agricultor reflete o que o Brasil esta passando. Temos muitos problemas 
e não serão resolvidos apenas com o suco de uva. Os produtores enfrentam problemas com todas 
as culturas. Disse que o Programa Mais Alimento do Governo Federal prejudicou ainda mais o 
agricultor tendo em vista que o produto é vendido a preço muito baixo. O vereador Eloi Marin 
questionou o trabalho realizado pela EMBRAPA que não consegue descobrir porque algumas 
variedades de parreiras estão morrendo. Porque não se consegue produzir uma uva de qualidade. 
Os produtores que plantaram novas variedades já estão cortando os parreirais porque não 
conseguem produzir. Precisamos saber qual atitude devemos tomar. O produtor esta sendo 
apedrejado. Nossos jovens vão sair de Nova Pádua e os agricultores vão abandonar as 
propriedades rurais. Agradeceu o colega vereador Silvino Maróstica pelo convite para participar do 
casamento da sua filha e destacou a bela festa. Lamentou o fato de pessoas terem feito denúncias 
durante a 13ª Feprocol. Por conta disso o Prefeito Municipal terá que se defender, mas mesmo 



assim a festa continuou e foi um sucesso. O vereador Silvino Maróstica falou da situação da uva e 
a maioria dos produtores esta concluindo a colheita. Empresas vão receber uva até o dia 4 ou 5 de 
março. É uma cultura que será extinta com o passar dos anos. Os insumos e combustíveis estão 
cada vez mais caros e o nosso produto não é valorizado. Assim os jovens não vão continuar na 
colônia e os nossos parreirais vão virar capoeira. Mesmo com toda a mecanização, nossos filhos irão 
buscar outros caminhos na cidade. Disse que esta sendo organizado um impeachment contra Dilma 
Rousseff, mas não acredita que tenha resultado. Disse que o Poder Legislativo foi mencionado 
durante a 13ª Feprocol, mas poderia ter sido mais divulgado. Falou sobre o pagamento de cestas 
para as festas de Nova Pádua. Na minha opinião os vereadores deveriam pagar só quando o 
Presidente da Casa é convidado de honra. Agradeceu as manifestações em relação ao convite de 
casamento de sua filha. O vereador Presidente Léo Sonda informou que os convites para o 
IBRAVIN e o Sindicato Rural serão encaminhados, assim como os Cartões de Louvor para a 13ª 
Feprocol. Sobre as colocações sobre o preço da uva, disse que os produtores devem se preocupar 
com a qualidade e não com a quantidade. Com maior qualidade, teríamos um melhor preço. 
Parabenizou o presidente, membros da comissão organizadora, rainha, princesas, embaixatrizes, 
secretários municipais, servidores públicos, lideranças das comunidades e demais pessoas que 
trabalharam e colaboraram para o sucesso da 13ª Feprocol. Agradecendo a proteção de Deus, o 
Presidente deu por encerrada a primeira Sessão Plenária de 2015. Sem mais a constar, eu Cátia 
Tonello lavrei a presente Ata, a qual será assinada, pelos Demais Vereadores abaixo escritos. Sala 
de Sessões Arlindo Joaquim Bigarella, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze. 
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