
 

ATA 1015/2015 
Aos trinta 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 1014/2015. No Pequeno Expediente o vereador Cesar 
Augusto Menegat falou sobre a repercussão das empresas gauchas que fraudaram impostos. O 
povo brasileiro também ajuda a roubar grandes quantidades. Foram citadas a Gerdau, Marcopolo, 
Grupo RBS entre outras. Aqui o prefeito tem as contas aprovadas com transparência e o trabalho 
voltado para o povo. Temos que divulgar o trabalho realizado pelo Poder Legislativo a fim de que a 
comunidade fique sabendo onde o dinheiro é investido. Parabenizou a patronagem do CTG Recanto 
Gaúcho pela realização da 1ª Festa Campeira e destacou o trabalho e empenho dos envolvidos 
neste evento. O vereador Claudiomiro Tonet parabenizou a patronagem do CTG Recanto Gaúcho 
pela realização da 1ª Festa Campeira e destacou o trabalho, empenho das pessoas envolvidas no 
evento. Lamentou a pouca participação dos munícipes paduenses. Destacou o jantar de “menarosto” 
no Travessão Santo Isidoro para angariar recursos para a Banda Santa Cecília. Teve boa 
participação dos munícipes paduenses e espera que a Banda utilize esses recursos para a viagem à 
Itália. Destacou a importância do Poder Legislativo divulgar os trabalhos realizados, as obras 
realizadas com os recursos da Câmara. O trabalho de cada vereador esta disponível no site. 
Lamentou a situação precária da VRS 814 que piora a cada dia que passa. Falou sobre as normas 
trabalhistas, dificuldade de criação de animais, normas de vigilância sanitária, selo, nota fiscal 
eletrônica, emplacamento de tratores entre outras exigências que estão dificultando cada vez mais o 
trabalho dos agricultores. O vereador Eloi Marin disse que esteve conversando com o Deputado 
Estadual Tiago Simon que demonstrou preocupação com a VRS 814. Fiquei de agendar uma 
reunião para que sejam feitas as melhorias. Falou sobre o término do asfalto até a residência do Sr. 
Nelso Boniatti no sentido Nova Roma do Sul. Parabenizou o Poder Legislativo, Secretário de Obras, 
funcionários e o Poder Legislativo. Destacou o início da demarcação da estrada do Travessão Barra 
para em breve asfaltamento. Nas próximas semanas será concluído o alargamento das estradas do 
Travessão Bonito/Cerro Grande, Divisa/São João Bosco e na estrada do Travessão Curuzu citada 
pelo colega Jovani. Parabenizou a patronagem do CTG Recanto Gaúcho pela realização da 1ª Festa 
Campeira e destacou o trabalho em conjunto entre os dois CTGs de Nova Pádua. Informou que o 
Prefeito estará viajando e mais uma vez o vice-prefeito estará assumindo como prefeito para dar 
continuidade aos trabalhos. Falou sobre a Semana Santa e desejou aos colegas uma Feliz Páscoa. 
O vereador Jovani Gizéria destacou a importância do Poder Legislativo fazer um trabalho de 
divulgação dos seus trabalhos, bem como divulgar onde o dinheiro devolvido aos cofres públicos é 
investido. Parabenizou a patronagem do CTG Recanto Gaúcho pela realização da 1ª Festa 
Campeira e destacou o trabalho e empenho dos envolvidos neste evento. O vereador Ildo 
Stangherlin parabenizou a Banda Santa Cecília pelos 102 anos de fundação e elogiou o jantar de 
“menarosto” no Travessão Santo Isidoro. Foi uma grande festa com a participação da Banda Santa 
Cecília de Marau que tem como maestro o paduense Ivo Bisinella. Que a banda continue esse belo 
trabalho abrilhantando eventos e festas de Nova Pádua, região, Rio Grande do Sul e outros estados.  
Parabenizou a patronagem do CTG Recanto Gaúcho pela realização da 1ª Festa Campeira e elogiou 
o trabalho e empenho dos envolvidos neste evento. Falou sobre a importância dos asfaltos e 
destacou a necessidade de asfaltar o trecho do Travessão Paredes sentido Alfredo Chaves e 
Travessão Bonito até a encruzilhada do Travessão Barra. Na Ordem do Dia deu entrada o Projeto 
de Lei 07/2015 que “Cria o Conselho Municipal de Educação do município de Nova Pádua”. Foi 

aprovado o Requerimento 02/2015 dos vereadores da bancada do PSDB e PMDB para que a 
setor competente do Poder Executivo encaminhe a Esta Casa a relação das empresas de Nova 
Pádua que mais arrecadam aos cofres públicos municipais de Nova Pádua. Foi aprovada a 

Indicação 20/2015 dos vereadores da bancada do PSDB e PMDB para que a Secretaria de 
Obras realize a troca da madeira que sustentam as placas de sinalização na entrada do 
Travessão Divisa, bem como a colocação de uma placa indicando o limite entre os municípios 
de Nova Pádua e Flores da Cunha. Indicação 21/2015 da vereadora Iria Maria Dias De Oliveira, 
da bancada do PP, para que a secretaria de obras realize a colocação de placas “reduza a 
velocidade” na extensão da Rua Dom Júlio Scardovelli. E a Indicação 22/2015 dos vereadores 
das bancadas do PP, PMDB e PSDB para que a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer inclua no calendário esportivo de 2015, a modalidade futebol de campo, futebol 



7 e futsal na categoria veterana. Nas Explicações Pessoais o vereador Nestor Tonello 
parabenizou a patronagem do CTG Recanto Gaúcho pela realização da 1ª Festa Campeira e 
destacou o trabalho e empenho dos envolvidos deste evento. Destacou a grande participação 
feminina na prova do laço. Disse que o CTG Recanto Gaúcho já solicitou uma data oficial para a 
realização da Festa Campeira. Lamentou a baixa participação dos munícipes paduenses. Falou 
sobre a Sema Santa e desejou uma Feliz Páscoa aos colegas vereadores, funcionários da Casa e 
comunidade de Nova Pádua. A vereadora Iria Maria Dias De Oliveira agradeceu a Câmara 
Municipal de Vereadores, ao partido progressista e a vereadora Maria Marta M. Sonda pela 
oportunidade de assumir uma cadeira no legislativo durante trinta dias. Desejou a todos uma Feliz 
Páscoa. O vereador Ildo Stangherlin parabenizou a colega vereadora Iria Maria Dias De Oliveira 
pelo trabalho realizado nestes trinta dias. Espero que tenhas novas oportunidades e que leve uma 
boa imagem de Nova Pádua e da nossa Casa Legislativa. Fez a leitura de uma mensagem de 
Páscoa e desejou uma Feliz Páscoa aos colegas vereadores, funcionários da Casa e comunidade de 

Nova Pádua. O vereador Silvino Maróstica falou sobre as obras que estão em andamento no 
município e destacou a sua importância. Em breve será realizada a roçada de todas as estradas 
do interior. Estive conversando com o Deputado Federal Mauro Pereira e me garantiu que 
destinou uma verba para Nova Pádua com o objetivo de realizar o asfaltamento da estrada do 
Travessão Paredes sentido Alfredo Chaves. Inicialmente era para a compra de uma 
retroescavadeira, mas o deputado atendeu o meu pedido para asfaltar esse trecho de estrada.  
Parabenizou a patronagem do CTG Recanto Gaúcho pela realização da 1ª Festa Campeira e 
destacou o trabalho e empenho dos envolvidos neste evento. Disse que o CTG Recanto Gaúcho já 
solicitou junto à 15ª Coordenadoria de Caxias do Sul uma data oficial para a realização da Festa 
Campeira. Pediu que a Casa encaminhe um cartão a patronagem pelo sucesso e organização do 
evento. Destacou o trabalho em conjunto entre os dois CTGs de Nova Pádua. Parabenizou a Banda 
Santa Cecília pelos 102 anos de fundação e elogiou o jantar de “menarosto” realizado no Travessão 
Santo Isidoro com o objetivo de angariar fundos para a viagem da Banda á Itália. Sobre a divulgação 
dos trabalhos do Poder Legislativo, disse que tinha o material pronto para divulgar no final do seu  
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mandato como presidente, mas devido aos problemas com a eleição da Mesa Diretora não foi 
possível. Falou sobre a Semana Santa e desejou uma Feliz Páscoa aos colegas vereadores, 
funcionários da Casa e comunidade de Nova Pádua. O vereador Eloi Marin disse que estive 
conversando com o Deputado Estadual Edgar Pretto e foi convidado para participar do trabalho 
sobre a “violência contra a mulher” que será realizado na Assembleia legislativa em data a ser 
definida. Nova Pádua não tem esse problema, mas quero participar deste encontro. Parabenizou a 
colega vereadora Iria Maria Dias De Oliveira pelo trabalho realizado nestes trinta dias. Esse período 
foi importante para entender que a comunidade faz muitos comentários sobre essa Casa Legislativa. 
Aqui se faz um trabalho em prol do município, mesmo que cada vereador defenda a sua opinião. 
Que leve uma boa imagem de Nova Pádua e da nossa Casa Legislativa. Falou sobre a Semana 
Santa e desejou uma Feliz Páscoa aos colegas vereadores, funcionários da Casa e comunidade de 
Nova Pádua. O vereador Presidente Léo Sonda parabenizou a colega vereadora Iria Maria Dias 
De Oliveira pelo trabalho realizado nestes trinta dias. Que continues sendo essa pessoa simples e 
batalhadora. Continue fazendo o teu trabalho independente de onde estiver, seja em Nova Pádua ou 

em outro estado. Parabenizou a patronagem do CTG Recanto Gaúcho pela realização da 1ª Festa 
Campeira e destacou o trabalho e empenho dos envolvidos neste evento. Destacou o trabalho com 
interatividade realizado pelos dois CTGs de Nova Pádua. Assim teremos dois belos eventos que 



valorizam o tradicionalismo em nosso município. Infelizmente o povo de Nova Pádua não tem essa 
cultura do tradicionalismo. São eventos onde as pessoas participam e levam o nome de Nova 
Pádua. Parabenizou a Banda Santa Cecília pelos 102 anos de fundação e elogiou o jantar de 
“menarosto” no Travessão Santo Isidoro. Foi uma grande festa com a participação das duas Bandas 
Santa Cecília, de Nova Pádua e de Marau abrilhantaram a noite. Que continue animando os eventos 
e festa de Nova Pádua e região. Falou sobre a Semana Santa, sendo um momento reflexão sobre a 
nossa vida e desejou uma Feliz Páscoa aos colegas vereadores, funcionários da Casa e 
comunidade de Nova Pádua. 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 trinta dias do mês de março de dois mil e quinze. 
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