
 
 

ATA 1014/2015 
Aos vinte e três 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 Silvino Maróstica para que fizesse a leitura 
de um trecho da bíblia. A seguir foi aprovada a Ata nº 1013/2015. No Pequeno Expediente o 
vereador Jovani Gizéria parabenizou a direção, professores e alunos da Escola Bôrtolo Bigarella 
pela bela apresentação em homenagem ao 23º aniversário de Nova Pádua. Parabenizou todas as 
administrações que passaram nestes 23 anos de emancipação política do município. Sempre 
procuraram fazer o melhor possível para o povo paduense. Nova Pádua só teve a ganhar com a 
emancipação, onde tivemos um ótimo desenvolvimento e pode ser exemplo para outros municípios a 
nível estadual e federal. Nova Pádua tem uma boa arrecadação para investir no futuro dos 
paduenses. Pediu que a Casa encaminhe um cartão parabenizando a Comissão da Emancipação 
pelo empenho e trabalho realizado no processo da emancipação. O vereador Ildo Stangherlin falou 
sobre o encerramento da 13ª Feprocol e destacou a grande participação do público na premiação 
dos expositores de uva. Se a festa teve êxito é porque as comunidades participaram. Parabenizou a 
direção, professores e alunos da Escola Bôrtolo Bigarella pela bela apresentação em homenagem ao 
23º aniversário de Nova Pádua. Recordou o trabalho e empenho da Comissão responsável pela 
Emancipação do nosso município. Eles plantaram a semente e hoje estamos colhendo os frutos. O 
vereador Nestor Tonello parabenizou a direção, professores e alunos da Escola Bôrtolo Bigarella 
pela bela apresentação em homenagem ao 23º aniversário de Nova Pádua, que é um exemplo para 
outros municípios que se emanciparam nos anos de 1990. O progresso acontece a passos largos. 
Parabenizou a equipe do Paduense pela conquista do título da Copa Fenavindima. Falou sobre o dia 
da água e a necessidade de preserva-la. Precisamos mudar nossos hábitos para reduzir o impacto 
que o racionamento de água causar. Devemos agir antes de enfrentar a estiagem como em São 
Paulo. O vereador Silvino Maróstica parabenizou a direção, professores e alunos da Escola 
Bôrtolo Bigarella pela bela apresentação em homenagem ao 23º aniversário de Nova Pádua. É 
visível o crescimento de nosso município, fruto do trabalho das administrações e dos munícipes 
paduenses. A administração Estadual e Federal deveriam se espelhar no exemplo de administrar de 
Nova Pádua. Parabenizou o colega Claudiomiro Tonet pelo seu aniversário. Falou sobre o dia da 
água e destacou que as grandes cidades já estão enfrentando problemas. Água é vida e precisamos 
ter muito cuidado. Desejou uma boa viagem à Itália aos integrantes da Banda Santa Cecília e 
demais pessoas que vão compor a comitiva. Com certeza estará representando muito bem Nova 
Pádua. No Grande Expediente não temos vereadores inscritos. Na Ordem do Dia foi aprovado por 
unanimidade 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”. Foi aprovado o Requerimento 01/2015 dos vereadores da bancada do PMDB e 
PSDB para que a setor competente encaminhe a Esta Casa a relação dos estabelecimentos 
comerciais do Município de Nova Pádua que possuem alvará de funcionamento. Foi aprovada a 
indicação 19/2015 dos vereadores da bancada do PMDB, PSDB e PP para que a Secretaria 
desta Casa Legislativa encaminhe uma Moção de Congratulações ao Prefeito, Presidente, 
Membros da Comissão Organizadora, Rainha, e Princesas da 13ª Feprocol. Nas Explicações 
Pessoais o vereador Claudiomiro Tonet parabenizou o prefeito, presidente, membros da 
comissão organizadora pelo belo encerramento da 13ª Feprocol. Na minha opinião deveria ter sido 
entregue um troféu a todas as comunidades como forma de incentivo. A premiação deveria ter 
incluído outros produtos e não somente a uva. São sugestões para a próxima edição. Gostaria que a 
Casa enviasse um cartão parabenizou a equipe do Paduense pela conquista do título da Copa 
Fenavindima. Falou sobre a emancipação política de Nova Pádua e destacou o trabalho de todas as 
administrações e dos munícipes paduenses. Falou sobre a viagem da Banda Santa Cecília à Itália e 
desejou sucesso nas apresentações. A banda estará representando Nova Pádua que vão resgatar a 
cultura dos nossos antepassados. O vereador Jovani Gizéria parabenizou o colega Claudiomiro 
Tonet pelo seu aniversário. Parabenizou o Poder Executivo pela programação da Semana do 
Município, o Poder Legislativo pela liberação dos recursos financeiros, a Banda e o Coral Santa 
Cecília, Pe. Mário Pasqual e demais pessoas que colaboraram. Convidou os colegas vereadores 
para participarem da 1ª festa campeira no Parque de Eventos Alceu Maróstica. O evento é 
promovido pelo CTG Recanto Gaúcho. O vereador Eloi Marin parabenizou diretores, 
administradores, presidente e funcionários da Coopádua pelo trabalho realizado nestes 17 anos de 



fundação. Nova Pádua pode se orgulhar de ter uma casa comercial desse porte. Falou sobre a 
emancipação política de Nova Pádua e destacou o trabalho árduo de todas as administrações. 
Poderia estar melhor, mas devemos valorizar o trabalho realizado até agora. Lamentou a resposta 
encaminhada pelo DAER que não realiza as suas obrigações. Se não foram realizadas as melhorias 
da VRS 814 vamos encaminhar uma Moção de Repúdio. Lamentou o descaso com a telefonia onde 
munícipes paduenses estão há 60 dias sem telefone. Vamos continuar lutando para defender os 
direitos dos nossos munícipes. Entrei de forma judicial para cobrar os meus direitos como cidadão. 
Parabenizou a direção, professores e alunos da Escola Bôrtolo Bigarella pela bela apresentação em 
homenagem ao 23º aniversário de Nova Pádua, que é um exemplo para outros municípios. O 
Vereador Ildo Stangherlin falou sobre os assaltos que estão ocorrendo em Nova Pádua e pediu 
que o Poder Executivo tente solucionar esses problemas de insegurança. Lamentou as notícias de 
que a cada semana uma residência é assaltada. Onde esta a Brigada Militar? Durante o dia estão no 
município e à noite estão em Flores da Cunha. Parabenizou a equipe do Paduense pela conquista 
do título da Copa Fenavindima. Parabenizou o colega Claudiomiro Tonet pelo seu aniversário. O 

vereador Cesar Augusto Menegat falou sobre o encerramento da 13ª Feprocol e destacou que 
todos os paduenses estão de parabéns pela festa realizada. Falou sobre a emancipação de Nova 
Pádua enaltecendo os 23 anos de crescimento superior aos municípios que tem mais de cem anos. 
Nova Pádua se destaca pelo trabalho desenvolvido pelos munícipes. Parabenizou a direção, 
professores e alunos da Escola Bôrtolo Bigarella pela bela apresentação que emocionou os 
presentes. Falou sobre os assaltos e pediu que as pessoas denunciem ou reconheçam os 
assaltantes. Tem pessoas monitorando a convivência das famílias e o deslocamento da Brigada 
Militar. Destacou as palavras do Papa Francisco sobre corrupção. Questionou o fato de Nova Pádua 
estar deixando de lado a parte religiosa. Na igreja estamos enxergando só cabeças brancas. Não é 
só cobrar do padre, mas também a formação na família, na escola e na sociedade. Falou sobre a 
viagem da banda à Itália e lembrou que no ano de 1994 quando era presidente da entidade foi feito 
um pré-projeto para uma viagem, mas acabou não se concretizando. A semente foi lançada e agora, 
20 anos depois essa viagem será realizada com a ajuda dos músicos e dos poderes Executivo e  
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Legislativo. Tenho certeza que a Banda estará representando muito bem Nova Pádua. Desejou os 
parabéns ao colega vereador Claudiomiro Tonet pelo seu aniversário.  O vereador Presidente Léo 

Sonda falou sobre o encerramento da 13ª Feprocol e destacou que todos os paduenses estão de 

parabéns pela festa. Esse é um reconhecimento ao prefeito, presidente, membros da comissão 
organizadora, soberanas, embaixatrizes, comunidades do interior pelo trabalho realizado que 
resultou no grande sucesso desta edição da festa. Falou sobre o aniversário de a emancipação 
política de Nova Pádua e destacou o trabalho de todas as administrações que procuraram fazer o 
melhor para o crescimento de Nova Pádua. Parabéns aos munícipes que trabalham e contribuem 
com o retorno para o município. Falou sobre o início do trabalho na tubulação nas ruas do centro da 
cidade para futuramente ser iniciado o asfaltamento. Serão asfaltadas mais de seis ruas no centro 
oferecendo maior qualidade de vida aos munícipes paduenses. 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 vinte e três dias do mês de março de dois mil e quinze. 
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