
 
 

ATA 1016/2015 
Aos seis dias do mês de Abril 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 
Maria Marta M. Sonda. O Presidente Léo Sonda invocou a proteção de Deus e deu por aberta a 
Sessão Plenária solicitando a vereadora Maria Marta M. Sonda para que fizesse a leitura de um 
trecho da bíblia. A seguir foi aprovada a Ata nº 1015/2015. No Pequeno Expediente a vereadora 
Maria Marta M. Sonda falou da satisfação em retornar a esta Casa depois de um mês de licença. 
Agradeceu a colega Iria Maria Dias de Oliveira pelo trabalho realizado. Falou sobre a Semana Santa 
e parabenizou o Pe. Mario Pasqual, a equipe que coordenou e de modo especial os jovens pelas 
brilhantes encenações que emocionaram os fiéis. Precisamos dar oportunidade e valorizar nossos 
jovens para que façam ainda mais pelo nosso município. Capacidade eles mostraram que tem. A 
escola esta fazendo a sua parte. A igreja iniciou esse trabalho. Questionou o que o Poder Público 
esta fazendo. Vamos continuar criticando como foi feito na última Sessão Junior quando alguns 
colegas não aceitaram suas ideias e propostas. Precisamos mudar nossa mentalidade e valorizar 
aos jovens. O vereador Nestor Tonello falou sobre a reportagem do Globo Rural sobre a perda da 
produção de soja por causa das péssimas condições das estradas. Falou sobre a Semana Santa e 
parabenizou a equipe que coordenou os trabalhos e de modo especial os jovens pelas brilhantes 
encenações que emocionaram os fiéis. Parabenizou o assessor Maicon pelo seu aniversário. O 
vereador Silvino Maróstica deu as boas vindas à colega Maria Marta M. Sonda. Falou sobre a 
Semana Santa e parabenizou a equipe que coordenou os trabalhos e de modo especial os jovens 
pelas belas encenações que emocionaram os fiéis. Parabenizou o assessor Maicon pelo seu 

aniversário. Falou sobre a indicação 23/2015 e pediu que a Secretaria de Obras recoloque os 
adesivos ou as letras em todas as placas de sinalização que indicam o limite entre os municípios 
de Nova Pádua e Flores da Cunha. Falou sobre o início do 23º Municipal de Bochas no próximo 
sábado dia 11 de abril. O certame contara com dez equipes e o homenageado será Roque 
Gelain do Travessão Mutzel. O vereador Cesar Augusto Menegat parabenizou o assessor 
Maicon pelo seu aniversário. Falou sobre o trabalho realizado com os 40 jovens que participaram 
das encenações da Semana Santa. Não foi fácil, mas as pessoas que estão à frente precisam 
conversar e ouvir as ideias dos jovens porque capacidade eles demonstraram que tem.  Será que 
esse trabalho terá continuidade ou foi um trabalho esporádico. Parabenizou o Secretário de Obras 
pelo trabalho realizado e destacou os asfaltos que vem sendo entregues aos munícipes. Fazer é 
fácil, o difícil é manter essas obras. O vereador Claudiomiro Tonet parabenizou o assessor Maicon 
pelo seu aniversário. Falou sobre a Semana Santa e parabenizou o Pe. Mário Pasqual, a equipe que 
coordenou os trabalhos e de modo especial os jovens pelas brilhantes encenações que 
emocionaram os fiéis. Falou sobre a doação R$ 1.446,25 reais que a EquiFortaia fez ao Lar da 
Velhice São Francisco de Assis no último sábado. Pediu que a Casa Legislativa encaminhe um 
Cartão de Louvor pela iniciativa da equipe. Lamentou que mais 23 pessoas perderam a vida nas 
estradas do Rio Grande do Sul. As principais causas são as péssimas condições das vias e a 
imprudência dos motoristas. Lamentou o gasto dos deputados que gastam absurdos. Lamentou o 
caso dos políticos que se elegeram pela sua carreira profissional como artistas e jogadores, mas 
sem experiência política. Quando chegam ao poder precisam se escorar nos seus assessores. Na 

Ordem do Dia foi aprovada a Indicação 23/2015 dos vereadores da bancada do PSDB e PMDB 
para que através da Secretaria de Obras sejam recolocados os adesivos ou a colocação das 
letras em todas as placas de sinalização que indicam o limite entre os municípios de Nova 
Pádua e Flores da Cunha. Indicação 24/2015 do vereador Claudiomiro Tonet, da bancada do 
PP, para que a Secretaria desta Casa encaminhe um ofício a RGE solicitando a poda das 
palmeiras na Rua Arcangêlo Vazatta em frente à residência dos senhores Augusto Pilatti e Nilo 
Sonda. Foi aprovado o Pedido de Providência 01/2015 do vereador Claudiomiro Tonet, da 
bancada do PP, para que a Secretaria de Obras realize a troca de luminárias na Rua Bôrtolo 
Bigarella. Permanece na Mesa o Projeto de Lei que “Cria o Conselho Municipal de Educação do 
município de Nova Pádua”. Nas Explicações Pessoais o vereador Claudiomiro Tonet 
parabenizou o Secretário de Obras pelas obras de asfaltamento na cidade e interior do município. 
Desejou um bom retorno à colega Maria Marta M. Sonda. Parabenizou o assessor Maicon pelo seu 
aniversário. O vereador Ildo Stangherlin desejou um bom retorno à colega Maria Marta M. Sonda e 
que continue realizando o seu trabalho. Parabenizou o assessor Maicon pelo seu aniversário. Falou 
sobre a Semana Santa e parabenizou o Pe. Mário Pasqual, a equipe que coordenou os trabalhos e 
de modo especial os jovens pelas belas encenações que emocionaram os fiéis. Precisamos valorizar 



os nossos jovens e dar responsabilidades porque eles que são o futuro do município. O vereador 
Eloi Marin parabenizou o Secretário de Obras pelo asfaltamento da estrada que dá acesso ao Rio 
das Antas e a abertura da estrada do Travessão Bonito/Cerro Grande. Esse trecho tinha muitas 
pedras e curvas acentuadas, o que dificultou os trabalhos. Nas próximas semanas será iniciada a 
demarcação da estrada do Travessão Barra. Conversei com o Presidente do Sindicato Rural que 
mostrou interesse em fazer uma explanação nesta Casa. Informou os colegas sobre a presença do 
Chefe do DAER em Caxias do Sul para analisar a situação das estradas da região, mas infelizmente 
a VRS 814 não esta incluída. Falou sobre a Semana Santa e parabenizou o Pe. Mário Pasqual, a 
equipe que coordenou os trabalhos e os jovens pelas brilhantes encenações que emocionaram os 
fiéis. Precisamos valorizar os nossos jovens porque eles têm competência. Parabenizou o assessor 
Maicon pelo seu aniversário. Convidou os colegas vereadores para participarem da Festa do 
Travessão Barra no domingo, dia 12 de abril. O vereador Cesar Augusto Menegat falou sobre a 
reportagem do Globo Rural referente ao cadastro ambiental rural que se encerra no mês de maio, 
sendo que 37% do país esta em ordem. O Rio Grande do Sul tem apenas 13% das propriedades 
cadastradas. O Governo quer que toda propriedade seja cadastrada. Caso os produtores não 
consigam cadastrar até maio, não serão multados. É um processo demorado. Disse que o 
emplacamento de tratores não será obrigatório, apenas o registro dos maquinários que não terá 
ônus para os agricultores. O vereador Presidente Léo Sonda parabenizou o Secretário de Obras 
pelo asfaltamento da estrada que dá acesso ao Rio das Antas e a abertura da estrada do Travessão 
Bonito/Cerro Grande. Esse trecho tinha muitas pedras e curvas acentuadas, o que engrandece ainda 
mais a obra. Os vereadores deveriam acompanhar o andamento das obras do município desde o 
início. Falou sobre a Semana Santa e parabenizou o Pe. Mário Pasqual, a equipe que coordenou os 
trabalhos e de modo especial os jovens pelas brilhantes encenações que emocionaram os fiéis. 
Disse que a Casa esta tentando agendar a visita do Presidente do Ibravin. 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 seis dias do mês de abril de dois mil e quinze. 
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