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Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, realizou-
se a Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Léo Sonda, Maico Morandi, Jéssica Boniatti, César A. 
Menegat, Ildo Stangherlin, Danrlei Pilatti, Silvino Maróstica e Antônio Rode. O Presidente Léo Sonda invocando 
a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que o vereador Antônio Rode fizesse a leitura 
de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1189/2018. No Pequeno Expediente o vereador 
Maico Morandi agradeceu a explanação do Secretário da Saúde e avaliou que a administração que está 
comprometida com a saúde pois o investimento ultrapassa o mínimo que é exigido, no entanto, acredita que 
com o cadastramento no posto o valor baixará. Além disso, comentou o baile de escolha da rainha e princesas 
da feprocol, no qual considerou um evento muito bonito e bem organizado, e que embora tenha já conversado 
com o presidente da festa que afirmou que o custo foi menor que o repassado de 80 mil por ter sido boa parte 
abatido com ingressos, garantiu que será cobrado a prestação de contas. Parabenizou toda comissão, todas as 
soberanas e o trio eleito, e fez apenas a ressalva que atrapalhou um pouco o evento foi o excesso de calor. Por 
fim, cobrou que seja encontrada uma solução com o problema da limpeza dos terrenos pois, não somente por 
estética, mas os vizinhos reclamam que está se criando pragas contaminando a cidade. O vereador Silvino 
Maróstica agradeceu a apresentação do relatório da Secretária da Saúde e pelos esclarecimentos, o que 
mostrou que o posto está cada vez mais capacitado e com melhor atendimento. Também parabenizou a 
comunidade do Cerro Grande pela festa do domingo em que se pode ver o andamento da restauração da 
igrejinha que aos poucos o valor está sendo arrecadado em doações. Além disso, comentou a escolha da rainha 
e princesas da feprocol, no qual se aliou ao colega Maico em que o único problema foi o excesso de calor, mas 
um evento de sucesso. Dessa forma parabenizou todas entidades que patrocinaram as candidatas, todas as 
soberanas que participaram e desejou sucesso e compromisso das eleitas para trabalhar em prol da festa. 
Finalizando, questionou o presidente se está ocorrendo uma movimentação para a realização da sessão da 
terceira idade no qual o decreto prevê que seja realizado no mês do outubro. O vereador César A. Menegat 
afirmou que a escolha foi o marco inicial da festa e sugeriu que a casa envie um cartão de parabenização para 
o trio eleito e todas as soberanas que também fazem parte da festa. Defendeu que o município tenha seu 
próprio salão de eventos que assim poderia colocar o ar já que estava calor, pois é uma vergonha o município 
sempre depender da paróquia. Parabenizou o vereador Antônio Rode pela indicação da pavimentação do 
Loteamento Baggio já que é portal de entrada do município. Lamentou que nenhuma emenda parlamentar foi 
recebida no município esse ano. O vereador Danrlei Pilatti comentou a satisfação de ser vereador e participar 
de um evento desta magnitude como foi o baile de escolas da rainha e princesas da feprocol, uma festa que 
deve servir para atrair turistas e oportunizar uma nova fonte de renda para o município. Relatou que visitou as 
obras no Belvedere Sonda, que embora a demora pela empresa que venceu a licitação, está ficando bonito. 
Relatou ainda que na oportunidade que estava visitando a obra com o colega Maico, encontraram uma excursão 
de turistas e como estava tudo fechado se disponibilizaram a levar os turistas para conhecer outros pontos 
turísticos de Nova Pádua, no qual os turistas ficaram impressionados com a beleza. Por fim, comentou o cenário 
das intenções de voto presidenciais que considera que os resultados apresentarão surpresas e desejou que já 
seja decidido em primeiro turno com o presidente Bolsonaro. O vereador Dirceu Gizéria agradeceu a 
apresentação do secretário da Saúde, e salientou que é uma aérea complicada pois mesmo pagando plano de 
saúde o atendimento é demorado e deixa a desejar. Dessa forma, mesmo que tenha consciência que sempre 
tenha o que melhorar, o atendimento em Nova Pádua é excelente comparado a outros municípios. Também 
comentou o baile de escolha da rainha e princesas da feprocol e parabenizou a todas embaixatrizes, as 
escolhidas e lembrou que quando foi divulgado o custo da banda que iria tocar no evento todos acharam caro,  
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mas valeu a pena porque todo mundo gostou e se divertiu.Concordou com o colega César que seria interessante 
que o município tivesse seu próprio salão de eventos mas discordou da compra do ginásio. No Grande 
Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade a Indicação 40/2018: O 
vereador Antônio Rode, da bancada do PRB, solicita à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, seja 
encaminhada   ao senhor   prefeito municipal, para que através do departamento competente estude a 
possibilidade de fazer a pavimentação em mais ruas do Loteamento Baggio dentro das possibilidades. Nas 
explicações pessoais o vereador Silvino Maróstica lembrou a todos que na próxima segunda será entregue a 
moção de congratulações ao Sr. Leonísio Bedin, que solicitou para repassar o recado que haverá janta após a 
sessão, e por isso devem confirmar presença para realizar a reserva. Parabenizou a comunidade do Divisa que 
ficou com a rainha e também com a melhor torcida, e também parabenizou a candidata de sua comunidade do 
Paredes e todas as demais que com certeza saíram com mais conhecimento após o concurso. Agradeceu o trio 
que entregou as faixas e desejou um bom trabalho ao novo. O vereador Maico Morandi parabenizou a 
comunidade do Cerro Grande pelo almoço do último domingo, bem como todas as pessoas de outras 
comunidades que ajudaram e que fizeram ser possível a realização da festa. Comentou a restauração da 
igrejinha da comunidade que já atraiu muitas visitas em que as pessoas procuram conhecer a história da mesma 
e agradeceu o trabalho da Nair Panizzon e Associação pela iniciativa da restauração. Revelou que juntamente 
com o colega Danrlei e outros amigos irá abrir um CNPJ para trabalhar com turismo em Nova Pádua a partir de 
novembro, pois cobramos muito do executivo, mas temos que ter iniciativa própria também. Se aliou ao colega 
Ildo que destacou que as pavimentações devem ser feitas, mas principalmente devem ser bem feitas, e 
revelando que moradores do travessão Curruzu reclamaram que já apresenta danificações. O vereador Ildo 
Stangherlin também parabenizou o Secretário da Saúde pela explanação e disse ser ciente que é uma área que 
sempre gera bastante polêmica, e é difícil cortar benefícios, mas acredita que o cadastro vai ajudar. Também 
comentou a escolha da rainha e princesas e parabenizou todas as soberanas que representaram muito bem 
suas entidades, no qual não foi fácil escolher com muitos critérios avaliados. Reforçou que foi uma belíssima 
festa e parabenizou a todas as pessoas que se envolveram. Parabenizou trio escolhido e desejou sucesso na 
preparação da festa. O vereador César A. Menegat comentou que gestão em gestão foi dado mais benefícios 
ao povo e agora é necessário realizar alguns cortes, mas não considera correto e irá se abster se o projeto vir 
para a câmara, pois a decisão é e sempre foi do poder executivo. Também abordou sobre as eleições que está 
em reta final, e lamentou o nível dos debates e propagandas em que candidatos prometem mudar sendo que 
sempre estiveram no poder. Afirmou que o povo está indignado e quer uma mudança, e se o PT entrar no poder 
novamente o país se tornará pior que a Venezuela. O presidente Léo Sonda parabenizou todas as soberanas e 
afirmou que tem certeza que o trio escolhido fará um ótimo trabalho. Elogiou a qualidade do evento de escolha 
que a cada ano vem se aperfeiçoando, e neste ano teve o diferencial de ser no salão paroquial. Desejou que 
cada eleitor procure votar no melhor para que tenhamos um país diferente do que é na Venezuela. Também 
respondeu o questionamento do colega Silvino, no qual vai procurar a bela idade, entretanto lembrou que nos 
outros anos a associação manifestou dificuldade para o deslocamento dos participantes. Finalizando, lembrou 
que na próxima segunda haverá a entrega da moção de congratulações ao Sr. Leonísio Bedin e lembrou que na 
data de hoje é considerado o dia nacional do vereador. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavrei a presente 
Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões Arlindo Joaquin Bigarella, 
primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezoito. 
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