
 

ATA 1017/2015 
Aos treze 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 ao vereador Eloi Marin para que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. 
A seguir foi aprovada a Ata nº 1016/2015. No Pequeno Expediente o vereador Eloi Marin 
destacou a importância dos munícipes participarem das sessões plenárias. Falou sobre as obras 
realizadas no município e destacou a abertura da estrada do Travessão Bonito/Cerro Grande. Os 
vereadores deveriam visitar essa bela obra. Destacou o início das obras da creche municipal e a 
obra no trecho de estrada entre o Travessão Bonito e a encruzilhada do Travessão Barra. Disse que 
as manifestações mostram que os brasileiros não estão satisfeitos com o Governo Federal, que 
precisa tomar algumas providências. Agradeceu a presença dos colegas na Festa do Travessão 
Barra e destacou a presença da atriz global Paloma Bernardi. Disse que estará visitando a Femaçã 
no Município de Veranópolis. O vereador Jovani Gizéria espera que as manifestações contra o 
Governo Federal sirvam para melhorar o nosso país. A vergonha não é só da Dilma, mas de todos 
os partidos da base aliada. Espera que o Governo do Estado faça um bom trabalho, mas lamentou 
que em cem dias do mandato já teve aumento do salário do Governador, vice e deputados. 
Lamentou o fato de um deputado ter 21 assessores como cargos de confiança. O vereador Ildo 
Stangherlin parabenizou os festeiros e a comunidade do Travessão Barra pela belíssima festa 
realizada. Naquela comunidade foi realizado o encontro da família Bernardi, que contou com a 
presença da atriz global Paloma Bernardi. Parabenizou o Secretário de Obras pela abertura da 
estrada do Travessão Bonito/Cerro Grande. Hoje temos equipamentos e maquinários que facilitam a 
realização dessas obras. Falou sobre os cem dias de mandato do Governo José Ivo Sartori. Na 
entrevista concedida a RBS, ele não prometeu nada para não se comprometer com os gaúchos. 
Demonstrou muita preocupação com a folha de pagamento. Precisamos ter paciência e não esperar 
que as coisas sejam resolvidas de hoje para amanhã. A vereadora Maria Marta M. Sonda 
parabenizou os jovens pela passagem do seu dia. Parabenizou o assessor Maicon Pan pela 
passagem do dia do jornalista no dia 07 de abril. Disse que as manifestações foram pacificas, mas 
com menos pessoas nas ruas. Os principais pedidos são pelo impeachment da presidente, a 
intervenção militar e das forças armadas. Em outros tempos, na primeira manifestação já teríamos 
resultados. Por muito menos tivemos a queda do Presidente Collor. Naquela época o PT não estava 
no poder, mas sim nas ruas. Falou sobre o requerimento 03/2015 e destacou a falta de informações 
sobre o asfaltamento da Rua Pasqual Pauletti. Fui questionada e não tenho respostas concretas. O 
vereador Nestor Tonello falou sobre a 22ª edição do concurso Chardonnay Du Monde na França 
que contou com 826 amostras de 41 países. O vinho da Cooperativa Nova Aliança de Flores da 
Cunha recebeu medalha de ouro com o vinho Cerro a Cruz Chardonnay 2012 e a medalha de prata 
com o Santa Colina Estilo Chardonnay 2013. Temos vinhos de qualidade no Brasil, mas mesmo 
assim muitas pessoas valorizam apenas os vinhos estrangeiros. Falou sobre a abertura da estrada 
do Travessão Divisa/São João Bosco e destacou que os moradores já retiraram os piquetes dos 
parreirais para o inicio dos trabalhos. Na Ordem do Dia foi aprovado o Projeto de Lei 07/2015 que 
“Cria o Conselho Municipal de Educação do município de Nova Pádua”. Foi aprovado o 
Requerimento 03/2015 da vereadora Maria Marta M. Sonda da bancada do PP que solicita 
informações sobre o asfaltamento da Rua Pasqual Pauletti no Loteamento Jorge Baggio. Nas 
Explicações Pessoais o vereador Claudiomiro Tonet parabenizou os festeiros e a comunidade do 
Travessão Barra pela belíssima festa realizada que contou com a presença da atriz global Paloma 
Bernardi.  Destacou as pessoas que nasceram em Nova Pádua e os filhos tornaram-se bispos, 
sacerdotes, cantores, atores entre outros seguimentos da sociedade. Lamentou mais uma vez a 
precariedade da VRS 814 e da telefonia móvel. Parabenizou a Secretaria responsável pelas obras 
que estão sendo realizadas no município. O vereador Jovani Gizéria parabenizou o Secretário 
Mauri Bedin pelas obras que estão sendo realizadas no município. Destacou que as mesmas estão 
sendo feitas porque o município tem uma boa arrecadação. Falou sobre os veículos que foram 
doados ao município pelo Governo PT. Não podemos ficar aqui falando só mal do PT porque o 
município também foi beneficiado. Claro que é lamentável a corrupção, mas quando elogiamos ou 
criticamos devemos lembrar também dos partidos coligados com o PT. O vereador Eloi Marin 
concordou com as palavras do colega Jovani. Aqui critico o PMDB por estar envolvido na corrupção 
do Governo Federal, mas também reconheço quando o meu partido beneficia o Município. Disse que 
o PMDB do Rio Grande do Sul não apoiou a coligação do PMDB com o PT a nível federal. Lamentou 
mais uma vez a precariedade da VRS 814 e da telefonia fixa e móvel no Município. Meu telefone 



voltou a funcionar depois de dois meses. O vereador faz o seu trabalho, mas às vezes não consegue 
resolver os problemas dos munícipes. Na próxima semana estarei em Porto Alegre, na Assembleia 
Legislativa, na OI e no DAER para cobrar providência em relação a nossa rodovia e a telefonia 
móvel e fixa. Falou sobre a uva e informou que algumas empresas sérias já estão iniciando o 
pagamento da safra 2015. Alguns agricultores já receberam o valor total da safra. O vereador Cesar 
Augusto Menegat falou sobre os manifestos do povo e lamentou a corrupção que envolve o PT em 
Brasília. Disse que o PT criou raiz muito profunda e não será fácil tirar esse partido do poder porque 
tem aliados de todos os partidos. Falou sobre a situação do Governo Estadual, mas para investir é 
preciso receber. Falou sobre o Conselho Municipal de Educação e enalteceu a necessidade de 
pensar no futuro das crianças e jovens. A educação do nosso município esta enfraquecida porque 
temos professores de todos os lugares e muitas vezes despreparados. Nossos jovens não estão 
preparados para enfrentar o mercado de trabalho. Nosso município pode enfraquecer porque nossos 
filhos já pensam em construir seu futuro longe de Nova Pádua. As pessoas não vêm para Nova 
Pádua porque não tem mão de obra. Parabenizou o Secretário Mauri Bedin pelas obras que estão 
sendo realizadas no centro da cidade e no interior do Município. O vereador Presidente Léo Sonda 
falou sobre a Educação do Município e enalteceu que o problema da falta de professores foi 
solucionado. Precisamos reconhecer que não é fácil lidar com os alunos. A educação dos jovens 
começa na família onde os pais devem ter autoridade e impor limites. Na escola é apenas um 
complemento dessa educação. Falou sobre as manifestações pacíficas onde o povo mostra o seu 
valor. Disse que a política é uma negociação. Quando a situação estava complicada sem o apoio do 
PMDB, a presidente Dilma simplesmente ofereceu mais cargos para o PMDB para continuarem 
governando juntos. Não teremos impeachment porque os grandes partidos estão junto com o PT. O 
povo acreditou nas promessas de campanha e nesses cem dias de mandato fez tudo ao contrário. 
Tomara que ocorram mudanças. 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 treze dias do mês de abril de dois mil e quinze. 
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