
 
 

 

ATA 1013/2015 
Aos dezesseis dias do mês de Março 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, Claudiomiro Tonet, Nestor Tonello, 
Jovani Gizéria e Iria Maria Dias De Oliveira. O Presidente Léo Sonda invocou a proteção de Deus e 
deu por aberta a Sessão Plenária solicitando ao vereador Nestor Tonello para que fizesse a leitura 
de um trecho da bíblia. A seguir foi aprovada a Ata nº 1012/2015. No Pequeno Expediente o 
vereador Cesar Augusto Menegat falou sobre o lançamento da Revista Perfil de Nova Pádua 
sendo um belo trabalho da administração. Essa revista será entregue em cada família do município. 
Destacou que na sexta-feira acontece o encerramento das atividades da 13ª Feprocol. Falou sobre o 
ensaio para as encenações da Semana Santa que reuniu 28 jovens. Precisamos nos aproximar dos 
jovens. Falou sobre as manifestações e destacou que 60 mil pessoas saíram às ruas em Caxias do 
Sul. Nova Pádua fez o seu protesto nas urnas. Não é com protestos que conseguiremos mudar. Os 
maiores caciques estão no poder. Os manifestos foram do povo e sem a presença de bandeiras 
políticas. O vereador Nestor Tonello na sexta-feira estive participando de um encontro na 
Cooperativa Nova Aliança com a presença do senhor Carlos Paviani do Ibravin que demonstrou 
otimismo em relação ao suco de uva e baixa no estoque do vinho a granel. Parabenizou a decisão 
de que para ser considerado suco será necessário conter 50% do néctar da fruta. Falou sobre as 
manifestações que demonstraram a vontade do povo. Na situação que estamos não tem condições 
de permanecer. O vereador Claudiomiro Tonet falou sobre as manifestações e disse que a 
indignação deveria ter sido mostrada na s urnas. Os Ministros afirmam que os protestos estão sendo 
realizados por oposicionistas ao PT. Infelizmente temos políticos do PP e PMDB estão junto com o 
PT. O momento de reivindicar era nas urnas. Pediu que a Casa encaminhe Votos de Repudio a RBS 
pelo conteúdo mostrado no último capitulo da novela império que mostrou mortes, separações e 
brigas que acabam influenciando na vida real das pessoas. Lamentou o acidente de ônibus que 

vitimou 51 pessoas a Serra Dona Francisca, Norte de Santa Catarina. O vereador Eloi Marin disse 
que o conteúdo das novelas é o retrato da vida real dos grandes centros. As novelas ajudam a 
destruir as famílias. Falou sobre os manifestos das ruas e infelizmente temos políticos de todos os 
partidos junto com o PT. Cada um quer a sua fatia do bolo e enquanto isso o desemprego cresceu 
45% e o aumento dos assaltos, inclusive em Nova Pádua. Se a situação não melhorar, muita coisa 
vai acontecer. Informou que a Administração Municipal estará nas comunidades para apresentar os 
gastos do Executivo. Os munícipes poderão opinar e dar sugestões. O vereador Ildo Stangherlin 
falou sobre o lançamento da Revista Perfil de Nova Pádua sendo um belo trabalho da administração 
para mostrar o que vem sendo realizado. Na Revista falou lembrar o Poder Legislativo e o Sindicato 
Rural. Ministros estão copiando que a Presidente Dilma já falou anteriormente. A postura da 
Presidente é contrária ao da campanha eleitoral. Foi um protesto com respeito e maturidade do 
povo. Se não foram tomadas providencias como a reforma política e medidas para coibir a corrupção 
novos protestos muito mais fortes vão acontecer. No Grande Expediente não temos vereadores 
inscritos. Na Ordem do Dia foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo 01/2015 que “Concede 
licença ao Prefeito Municipal Itamar Bernardi para afastar-se do Município no período de 01 a 20 de 
abril de 2015, por motivo de viagem particular ao exterior”. Foi aprovada a Indicação 13/2015 dos 
vereadores da bancada do PMDB e PSDB para que a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer inclua no calendário esportivo de 2015, a modalidade do voleibol de quadra e 
voleibol de arreia, nas categorias quarteto misto, masculino, feminino e infanto-juvenil. Indicação 
14/2015 dos vereadores da dos vereadores da bancada do PMDB e PSDB para que o setor 
competente realize a instalação das placas com o nome das ruas no Loteamento Jorge Baggio e 
Loteamento Padova. Indicação 15/2015 do vereador Ildo Stangherlin da bancada do PP pede que 
seja oficializada esta indicação ao Exmo. Prefeito Municipal para que a Secretaria da Saúde realize 
um convênio com a UNIMED para a instalação dos principais aparelhos de ginástica nas 
comunidades interessadas. Indicação 16/2015 do vereador Jovani Gizéria da bancada do PP para 
que a Secretaria de Obras realize o alargamento e posteriormente o asfaltamento da estrada que vai 
da residência do Sr. Severo Luza, passando pela cantina Marin até a residência do Sr. Algacir 
Menegat no Travessão Curuzu. Indicação 17/2015 do vereador Jovani Gizéria, da bancada do PP 
para que a secretaria competente estude a possibilidade de aumentar o valor do vale-alimentação 
conforme o valor de uma refeição diária do Município de Nova Pádua, bem como faça a alteração da 
Lei Municipal Nº 853, de 08 de Junho de 2010, que concede este beneficio aos funcionários 
públicos municipais. E a Indicação 18/2015 dos vereadores da bancada do PSDB e PMDB para que 



seja realizada a roçada da estrada da Vinícola Santo Isidoro até a divisa com Flores da Cunha e da 
VRS 814 perto do pórtico na estrada que da acesso as famílias Chiarani. Permanece na Mesa 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”. 
Nas Explicações Pessoais o vereador Jovani Gizéria falou sobre o ofício da Senadora Ana 
Amélia Lemos do PP que falou sobre a PEC 39/2013 de sua autoria, sobre o reforço no caixa dos 
497 municípios do Rio Grande do Sul referente ao Fundo de Participação dos Municípios que 
passará dos atuais R$ 135,8 milhões para mais de R$ 294,7 milhões em 2016, conforme cálculos 
feitos pela Confederação Nacional de Municípios. Esses recursos poderão ser investidos na saúde, 
educação e segurança dos gaúchos e paduenses. Falou sobre os protestos e afirmou que os 
políticos envolvidos no “petrolão” e na operação Lava Jato deveriam devolver o dinheiro roubado, 
serem presos e impedidos de concorrer para o resto da vida. O vereador Eloi Marin disse que 
esteve visitando os municípios de Sapiranga, Carazinho e Três Coroas e lamentou a diferença com 
os municípios da nossa região. Lamentou a sujeira e esgoto a céu aberto. Em Nova Pádua, os 
recursos são bem usados em favor dos munícipes paduenses. Todas as administrações fizeram a 
sua parte. Falou sobre a política brasileira e garantiu estar curioso para saber a pesquisa de 
satisfação do Governo Dilma. Destacou a programação extensa da Semana do Municipio que vem 
crescendo a passos largos desde a sua emancipação. O vereador Silvino Maróstica falou sobre o 
lançamento da Revista Perfil de Nova Pádua sendo um belo trabalho da administração. Essa revista 
será entregue em cada família do município. Questionou o fato do Poder Legislativo não ter sido 
lembrado na Revista Perfil. Assim como o Municipio investe no bem estar dos munícipes, o Governo 
Estadual e Federal também deveriam ter transparência e investir o dinheiro dos impostos para 
oferecer saúde, educação e segurança ao povo brasileiro. Falou sobre os protestos e destacou que 
mais de dois milhões de pessoas saíram às ruas e os Ministros afirmam que apenas os 
oposicionistas do PT participaram dos protestos. Lamentou os aumentos e comparou que no Rio 
Grande do Sul a energia elétrica aumentou 35% e no norte do país apenas 5%. A Presidente Dilma 
se elegeu em cima de promessas falsas e inverdades. Aliou-se as palavras do colega Claudiomiro 
Tonet sobre os Votos de Repudio a RBS, pelo conteúdo da novela império. Também lamentou o que 
acontece no Big Brother Brasil que infelizmente continua tendo muita audiência. A Presidente Dilma 
foi eleita de forma legitima e ficará no poder. Parece que as manifestações pacíficas não deram 
muito resultado. Sou contra, mas talvez os protestos com quebra-quebra chamassem mais atenção. 
O vereador Cesar Augusto Menegat falou sobre os problemas da plasticultura, como fungos e 
doença de solo. Estufas de tomates e morangos tornam o terreno impróprio para outros produtos. 
Estufas estão sendo abandonadas. Hoje o consumidor compra pelo preço e não mais pela 
qualidade. Consumidor compra outros alimentos e deixa de comprar frutas e verduras. Falou sobre o 
preço do dólar e infelizmente a inflação esta aí. Espera que a Dilma e o Congresso Nacional reajam 
e tomem providencias. O Deputado Federal Osmar Terra tentará trazer o senador Aécio Neves para 
que conheça o município de Nova Pádua. Se o país inteiro tivesse ajudado, teríamos mudado essa 
situação. O povo é o próprio culpado porque tinha a chance de mudar e não mudou. Informou que a 
Administração Municipal estará passando nas comunidades para apresentar o relatório das obras 
realizadas pelo Executivo. Falou sobre os roubos que estão ocorrendo em Nova Pádua e garantiu 
que esses delitos acontecem por causa das drogas e para manter o vício. Não sei se o Prefeito pode 
resolver, se a Brigada Militar ou um batalhão 24 horas. O vereador Presidente Léo Sonda destacou 
a programação extensa da Semana do Municipio que vem crescendo a passos largos desde a sua 
emancipação. Falou sobre o lançamento da Revista Perfil de Nova Pádua sendo um belo trabalho da 
administração. Essa revista será entregue em cada família do município como forma de mostrar as 
ações realizadas em cada secretaria. Disse que o Prefeito Municipal estará passando nas 
comunidades para mostrar aos munícipes onde foi gasto o dinheiro público. Os munícipes poderão 
opinar e dar sugestões. É um trabalho oportuno e muito válido e acima de tudo transparente. Falou 
sobre as manifestações e afirmou que o povo não merece essa falta de respeito. Na campanha, a 
Presidente Dilma garantia que não aumentaria impostos, mas foi a primeira coisa que fez quanto 
iniciou o segundo mandato. As manifestações pacíficas foram feitas, mas se a Presidente não tomar 
providências emergenciais, o povo vai voltar para as ruas e fazer um protesto muito mais forte, 
principalmente nos órgãos públicos. O povo esperava uma mudança, mas ela não veio. Falou sobre 
a necessidade de reformular o Regimento Interno da Casa. Informou que o Procurador André De 
Miranda Vizzotto fará um curso sobre esse assunto na próxima semana e pediu que os vereadores 
tragam dúvidas e questionamentos para que as mesmas sejam esclarecidas e resolvidas junto ao 
IGAM. Posteriormente nós vereadores também estaremos participando de cursos para nos 
atualizarmos. Agradecendo a proteção de Deus, o Presidente deu por encerrada a Sessão Plenária. 
Sem mais a constar, eu Cátia Tonello lavrei 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 março de dois mil e quinze. 
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