
 
 
 

 

ATA 1007/2015 
Aos dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, na sala de sessões Arlindo Joaquim 
Bigarella, realizou-se a primeira Sessão Plenária de 2015, com a presença dos vereadores Léo 
Sonda, Silvino Maróstica, Eloi Marin, Ildo Stangherlin, Cesar Augusto Menegat, Maria Marta M. 
Sonda, Claudiomiro Tonet, Nestor Tonello e Jovani Gizéria. O Presidente Léo Sonda invocou a 
proteção de Deus e deu por aberta a Sessão Plenária solicitando ao vereador Cesar Augusto 
Menegat para que fizesse a leitura de um trecho da bíblia. A seguir foi aprovada a Ata nº 1006/2014 
do dia 22 de dezembro de 2014 e a Ata 38/2015 da Sessão Extraordinária do dia 27 de janeiro. No 
Pequeno Expediente o vereador Cesar Augusto Menegat falou sobre a eleição da Mesa Diretora 
na Sessão Extraordinária do dia 27 de janeiro de 2015 e parabenizou a nova Mesa Diretora para o 
biênio 2015/2016. Falou sobre a 13ª Feprocol e destacou a mobilização das comunidades. Pela 
primeira vez em treze edições, a banda da Escola Estadual Luiz Gelain estará participando dos 
desfiles para homenagear os 102 anos de história da Banda Santa Cecília. Falou sobre os valores 
do Projeto de Lei 01/2015, sendo que os valores são muito desproporcionais entre as entidades. Não 
tenho como trabalhar com uma verba de cinco mil reais para 45 integrantes da Banda. É chato ouvir 
comentários que o Cesar coloca dinheiro no bolso. Eu aprendi e tenho orgulho de ensinar para os 
jovens. Falou sobre a eleição da nova Mesa Diretora no final de dezembro e disse que a situação 
deveria ter sido resolvida nesta Casa. Ficou feio para o município. É lamentável o que aconteceu. 
Precisamos ter mais respeito entre nós colegas. É a Casa Legislativa e leva o nome de todos os 
vereadores. A falta de ética e decoro parlamentar foi muito grande. Todos nós somos culpados e 
responsáveis pelo que aconteceu. Vamos resolver essa situação e trabalhar por Nova Pádua. O 
vereador Claudiomiro Tonet em nome da Comissão Pró Salão Paroquial agradeceu a todas as 
pessoas que colaboraram de alguma forma para a construção do salão paroquial. Parabenizou Pe. 
Santo Monegat e o Pe. Mário Pasqual pelo trabalho realizado junto a Comissão de Obras. Falou 
sobre a viagem da Banda Santa Cecília para a Itália e destacou a importância da entidade mostrar o 
seu trabalho no país de origem. Espera que a 13ª Feprocol seja um sucesso e que os munícipes 
paduenses e visitantes participem dessa grande festa. O vereador Eloi Marin desejou um bom 
trabalho a Mesa Diretora no biênio 2015/2016. O colega Léo Sonda tem capacidade para 
desenvolver um bom trabalho. Parabenizou a Secretaria de Obras pela conclusão da Rua Dom Julio 
Scardovelli. Disse que o Executivo estará recebendo mais uma verba de aproximadamente 150 mil 
reais do Deputado Federal Osmar Terra/PMDB para a compra de um caminhão para atender a 
comunidade. Falou sobre o início da safra e os agricultores continuam enfrentando problemas com a 
VRS 814. Essa é uma preocupação de todos nós vereadores. O Governo Estadual tem um 
planejamento e pretende olhar com carinho a situação da nossa rodovia. Pediu para convidar o 
Presidente do IBRAVIM para que possa dar explicação sobre a baixa graduação da uva. Que seja 
elaborado um estudo para buscar soluções para esse problema. Parabenizou a Comissão da 13ª 
pelo trabalho e divulgação desta grande festa. O vereador Jovani Gizéria falou sobre a eleição da 
Mesa Diretora na Sessão do dia 22 de dezembro de 2014 onde o colega vereador Eloi Marin num 
ato inesperado e num momento de desespero não pensou nas consequências do seu voto, mas o 
ato por nós assistido repercutiu pela sua gravidade. Pegou todos de surpresa e ninguém esperava 
que um vereador com tantos anos de Casa fosse cometer um ato desses. Não dá pra admitir que a 
Secretária da Casa não quis fazer a inscrição da Chapa 2 que veio aqui na Câmara para fazer isso 
às 18:00 horas do dia 22 de dezembro. Depois de tantos anos de trabalho ainda não aprendeu o 
básico. Essa mesma chapa não pode concorrer no ano de 2013 por não ter sido inscrita. Foi uma 
sucessão de erros que não podemos admitir numa Câmara de Vereadores que realiza seus 
trabalhos a mais de 20 anos. No momento da anulação, quem fez a coisa errada deveria no mínimo 
ter reconhecido o erro e sofrer as consequências cabíveis, ou será que o Presidente desta Casa vai 
se omitir mais uma vez. Conforme parecer do IGAM, apesar da anulação da eleição, o ato não pode 
ser apagado. O vereador feriu a dignidade e a imagem desta Casa, bem como o decoro parlamentar 
citado no Regimento Interno. Questionou que decisões serão tomadas, ou será que todos podem 
tomar as mesmas atitudes. Agora cabe ao Presidente tomar as devidas providencias. O vereador 
Ildo Stangherlin falou sobre a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016. Lamentavelmente 
o processo da eleição começou errado desde a inscrição das chapas. Chegamos no horário, 
pedimos se havia a necessidade de assinarmos a chapa e a Diretora e o Procurador Juridico 
disseram que não precisava assinatura porque nem a chapa 1 tinha assinado. O vereador usou a 



tribuna e afirmou que aqui só se aceita a verdade e eu quero que neste caso a verdade também seja 
dita. Eu como presidente do PP procurei o colega Léo Sonda para apresentar uma chapa única, mas 
não tive sucesso. O que é verdade eu assumo aqui. A democracia é uma palavra fácil de pronunciar, 
mas difícil de cumprir. Quem diz que a urna não foi violada ou é cego ou quer contar mentira. 
Quando os nove votos correspondentes a chapa 1 já estavam na urna, o colega vereador procurou a 
cédula em branco e votou em favor da chapa 1. Outra falha gravíssima é o fato do Ex-Presidente ter 
assistido tudo e não ter tomado nenhuma providência. O secretário afirmou que podia mexer na 
urna. Na verdade ele deveria averiguar se a inscrição das chapas estava correta. Quero deixar bem 
claro que o IGAM e o TCE orientam, mas a decisão é dos vereadores. O Tribunal de Contas emite o 
seu parecer, mas quem julga são os vereadores. Não participamos da Sessão Extraordinária porque 
entramos na justiça depois de tentar uma nova reaproximação com o colega vereador Léo Sonda 
para apresentar uma chapa de consenso. O vereador Eloi Marin mandou um requerimento pedindo a 
anulação da eleição por ocasião da falta de assinaturas nas chapas. Esse erro foi cometido pelos 
vereadores da situação. Espera que o Procurador Jurídico colabore para melhorar essa Casa. 
Quando o Presidente Léo Sonda for convidado para representar a Casa, saiba que esta ocupando 
este cargo porque a urna foi violada. No Grande Expediente o vereador Claudiomiro Tonet falou 
sobre a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016, onde a violação da urna foi um ato imoral 
e ilegal. Procuramos os vereadores da situação para apresentarmos uma chapa única, mas não 
tivemos êxito. Como teríamos um resultado de 9x0 sem nenhum vereador do PP na chapa?. Se teve 
erro na inscrição das chapas, o Presidente e o Secretário deveriam ter impugnado. Mais um ato 
imoral foi a violação da urna, a alteração do voto e ninguém fez nada. O então presidente deveria ter 
pedido a anulação naquele momento. Assinamos a ata da sessão do dia 22 de dezembro para 
comprovarmos que estávamos presentes na eleição. Quando ouve a violação, a eleição deveria ter 
sido paralisada e realizada a contagem dos votos. Moralmente, daqui a 20 anos vão lembrar que o 
colega Léo Sonda esteve na presidência porque ouve a violação da urna. Após os fatos ocorridos, 
aguardamos a resposta pela anulação do ato por quase trinta dias e nada foi feito, por isso entramos 
na justiça. A justiça poderia até ter anulado a eleição, mas o mais complicado é explicar para o povo. 
Não participamos da Sessão Extraordinária porque estávamos esperando uma decisão referente ao 
pedido de liminar da justiça. Como a urna foi violada precisávamos mostrar ao povo a nossa 
indignação, principalmente porque ouve a violação do Regimento Interno. Espero que a partir de 
agora seja realizado um trabalho com união e respeito entre os colegas vereadores. Na Ordem do 
Dia deu entrada o Projeto de Lei 01/2015 que “Estabelece o Plano de Auxílios para o Exercício de 
2015”. O Projeto de Lei 02/2015 que “Autoriza o repasse no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais) à Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE”. E o Projeto de Lei 03/2015 que 
“Instituiu a contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública e autoriza o Município a 
celebrar contrato com a Rio Grande Energia”. Deu entrada o oficio 01/2015 informando sobre o 
afastamento do país do Prefeito Municipal no período de 23 de abril a 06 de maio de 2015. Nas 
Explicações Pessoais o vereador Nestor Tonello falou sobre as péssimas condições da VRS 814 
e mesmo que a Casa já tenha encaminhado várias indicações e ofícios não tivemos soluções. 
Temos problemas na telefonia e com a energia elétrica. Lamentou o aumento dos combustíveis e da 
energia elétrica, o que dificulta que os jovens permaneçam na colônia. Falou sobre o início da safra e 
destacou que a uva não esta ruim, mas a graduação é muito baixa e acaba diminuindo o preço do 
produto. A vereadora Maria Marta. M. Sonda falou sobre a eleição da Mesa Diretora para o biênio 
2015/2016 que manchou a imagem dos vereadores nas redes sociais, na imprensa escrita e falada. 
Foi um acontecimento que passou do ridículo. Fez uma reflexão sobre o poder. O desejo pelo poder 
é algo inato do ser humano. O lado bom é que através dele temos a oportunidade de crescer, 
prosperar e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. O desafio é emprega-lo de forma correta 
para que as qualidades alcançadas sejam garantidas, caso contrário, ele trará a cobiça, ganância, 
desespero e sofrimento. O que não podemos permitir é que a conquista do poder a qualquer preço 
prevaleça em nossa sociedade, chegando ao ponto de infringir normas e regras estabelecidas. Onde 
iremos parar? Poder é responsabilidade e muito me causa medo e espanto os que querem o poder a 
qualquer custo, passando por cima de tudo e pensando apenas em benefício próprio. Conquistar 
algo sem merecer de fato deixa transparecer que não possui habilidade e competência para 
administrar determinado cargo, caso contrário faria de forma correta, sem violar, fraudar ou 
manipular uma eleição. São atos como esses que denigrem e sujam a imagem da boa política. Nos 
como vereadores temos o dever de zelar por uma política limpa, transparente e eficiente. Como 
pessoa e representante do povo estou indignada e revoltada com o desrespeito ao decoro 



parlamentar na sessão do dia 22 de dezembro. Muitos dizem que estão perdendo a confiança e a 
credibilidade no Poder Legislativo Paduense. No mês de novembro procurei o colega Léo Sonda 
para apresentar uma chapa única, mas você decidiu fazer com apenas dois partidos. Se tivesse 
aceitado, nos pouparia do ridículo que estamos passando diante dos nossos eleitores. Antes da 
Sessão Extraordinária voltei a conversar com o colega Léo para apresentarmos uma chapa de 
consenso, mas ele me disse que o seu partido não permitia. Até que tivermos pessoas que pensam 
tão pequeno, o nosso município deixa de crescer e prosperar. Pessoas estão no poder e querem 
fazer da prefeitura sua propriedade e esquecem de todas as pessoas que batalharam para ter todos 
os benefícios que o município tem, seja na saúde, obras, educação entre outros. Se tivéssemos 
cruzado os braços e tivéssemos feito como certas pessoas, hoje ainda seriamos distrito de Flores da 
Cunha. São essas mesmas pessoas que hoje querem o poder a qualquer custo e não estão se 
dando conta que isso está prejudicando muito o bem estar dos munícipes paduenses. Na última 
eleição algumas pessoas usaram muito a frase: chega de Sonda no poder em Nova Pádua. Parece 
que as coisas estão mudando porque hoje estão colocando um Sonda no poder. Desejou um bom 
trabalho e sucesso ao colega Léo Sonda que assume como Presidente da Casa no biênio 
2015/2016. O vereador Eloi Marin falou sobre a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2015/2016 e 
destacou as colocações do colega Ildo. Disse que eu seria o primeiro a aceitar uma chapa de 
consenso para a eleição da Mesa. Se voltarmos um pouco veremos que o PP teve brigas entre 
vereadores e a troca de três presidentes em apenas um ano. Também tivemos o ex-prefeito que teve 
as contas rejeitadas pelo TCE. Deveríamos nos preocupar mais com os problemas do município. Se 
alguém errou fui eu, mas ocupei a tribuna para pedir desculpas pelos erros cometidos. Muitos já 
erraram e muitos ainda vão errar. Em relação a chapa de consenso, quero dizer que a bancada do 
PP não procurou o presidente do PMDB. Nós vereadores do PMDB não representamos a opinião e 
posição do partido como um todo. Quero deixar bem claro que não estou procurando voto para a 
próxima eleição. Tenho quatro mandatos como vereador e espero que os colegas também consigam 
quatro mandatos de trabalho nesta Casa. Vamos trabalhar e se preocupar com Nova Pádua. O 
colega vereador Claudiomiro Tonet votou contra a compra das máquinas. Pra mim foi um erro, pra 
ele não. O vereador Silvino Maróstica parabenizou a Comissão responsável pela construção do 
novo Salão Paroquial, Pe. Santo Monegat, Pe. Mário Pasqual e a todas as pessoas que colaboraram 
de alguma forma para a construção do nosso belíssimo salão paroquial. Essas pessoas merecem o 
nosso reconhecimento pelo trabalho realizado. Desejou um bom trabalho e sucesso a nova Mesa 
Diretora para o biênio 2015/2016. Escutei as colocações dos colegas vereadores e infelizmente fui 
alvo de acusações. Tenho minha parcela de culpa, mas todos nós podemos errar. Na eleição pedi 
aos colegas vereadores para colocar a urna na tribuna, mas os colegas não aceitaram. Talvez nada 
disso teria acontecido. O colega vereador Ildo fala em seguir o Regimento, mas falou durante seis 
minutos no pequeno expediente onde na verdade são cinco minutos. As eleições sempre foram 
realizadas dessa forma e nada aconteceu. Fiquei muito triste e magoado com tudo o que foi 
colocado nas redes sociais e na imprensa. É uma lástima ler os comentários nas redes sociais. Ficou 
muito feio para Nova Pádua que esta se preparando para realizar a 13ª Feprocol. Devemos trabalhar 
pensando no crescimento de Nova Pádua. O vereador Cesar Augusto Menegat pediu que o 
Presidente Léo Sonda crie uma comissão para estudar e reformular o Regimento Interno da Casa. 
Com duas décadas esta ultrapassado. Devemos antecipar os problemas que possam ocorrer para 
que possamos nos basear quando acontecerem. Parabenizou a Secretaria de Obras pela conclusão 
da obra na Rua Dom Julio Scardovelli. Demorou porque tivemos grandes problemas com a água 
naquele local. Parabenizou a Secretaria de Obras pelo embelezamento e ajardinamento em frente 
ao prédio da Prefeitura Municipal. Pediu que o setor competente fiscalize a limpeza dos terrenos 
urbanos e a necessidade dos mesmos terem os dois metros de calçada, a fim de que as pessoas 
possam caminhar com segurança. Lamentou a falta de respeito dos condutores que trafegam pela 
rua principal do Loteamento Jorge Baggio. Em relação às colocações para a apresentação de uma 
chapa única para a eleição da Mesa Diretora, disse que o PP não procurou o presidente do PMDB 
Rafael Martello. Nós vereadores do PMDB não representamos a opinião e posição do partido como 
um todo. O presidente do PMDB não nos comunicou. O Presidente Léo Sonda me chamou para 
conversar e informou-me que como suplente não poderia assumir cargos na Mesa Diretora e nem 
nas comissões permanentes. Eu aceitei porque estou aqui para trabalhar pelo povo de Nova Pádua. 
De “picuinhas” já estou cansado. O vereador Presidente Léo Sonda disse que será criada uma 
comissão e junto com o Procurador Jurídico será realizado um estudo ao Regimento Interno da Casa 
que é omisso em muitos assuntos. No dia 05 de janeiro iniciei o ano e me deparei com um grande 



problema, se não o maior a ser solucionado até hoje nesta Casa. Claro que o ex-presidente também 
tentou resolver o problema, mas em virtude de férias e festas de final de ano não teve tempo 
suficiente. Conversei muito com o Procurador Jurídico desta Casa. Fomos até o IGAM, uma vez que 
a Empresa presta assessoria jurídica a esta Casa. Colocamos tudo o que aconteceu na eleição da 
Mesa Diretora em dezembro de 2014. A partir do momento que recebemos o parecer do IGAM tomei 
as decisões corretas conforme a lei determina. É assim que deve ser feito. Fomos a Porto Alegre no 
dia 12 de janeiro e só recebemos o parecer no dia 19 de janeiro. No dia 20 já fiz o ato de anulação 
da eleição de 2014 da Mesa Diretora e nos dias 21 e 22 entreguei as convocações que foram 
assinadas por todos os vereadores. A Sessão Extraordinária foi marcada para o dia 27 de janeiro. 
Em relação aos questionamentos dos colegas sobre quem deveria conduzir o processo da anulação 
e da convocação para a extraordinária, informo que o Regimento Interno é bem claro e que o 
vereador mais votado é quem deveria conduzir os trabalhos. Tivemos requerimentos nesta casa para 
a anulação da eleição e os mesmos foram respondidos e posteriormente atendidos. Fui procurado 
para apresentarmos uma chapa única, mas eu não aceitei porque estaríamos acobertando tudo o 
que de errado aconteceu na eleição de 2014. Fiz o correto, segui o que a Lei determina para que no 
futuro não tenhamos problemas. No dia da Extraordinária, os vereadores do PP não compareceram 
por terem acionado a justiça, que se manifestou depois da eleição da Mesa proclamando que todos 
os atos tomados nesta Casa depois do dia 1º de janeiro foram legítimos e corretos. Sendo assim 
tudo está resolvido. Não foi tão fácil chegar a esta Casa com decisões importantes a serem tomadas. 
Ressalto que essas decisões não poderiam ser erradas. Parabenizo o Procurador Jurídico da Casa, 
André De Miranda Vizzotto pelo empenho e trabalho realizado sempre com seriedade e 
transparência, visando o bom andamento desta Casa. Parabenizo a Cátia e o Maicon, que não 
mediram esforços para resolver essa questão delicada. De hoje em diante começamos uma nova 
etapa nesta Casa com o pensamento voltado para o crescimento e desenvolvimento do nosso 
município em parceria com o Poder Executivo. É isso que nossos munícipes esperam de nós 
vereadores. Agradecendo a proteção de Deus, o Presidente deu por encerrada a primeira Sessão 
Plenária de 2015. Sem mais a constar, eu Cátia Tonello e Maicon Pan lavramos a presente Ata, a 
qual será assinada, pelo Presidente e Demais Vereadores abaixo escritos. Sala de Sessões Arlindo 
Joaquim Bigarella, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze. 
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