
 
 
 
 
 
 

 
 

ATA 1191/2018 
 

Aos oito dias 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 Maico Morandi fizesse a leitura 
de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1190/2018. No Pequeno Expediente o vereador 
Antônio Rode confessou que não tem tanta intimidade com o Sr. Leonísio Bedin mas quando soube que seria 
homenageado procurou conhecer a história do mesmo e as informações foram as melhores possíveis, por isso 
enalteceu a honra de fazer parte desta Moção de Congratulação. Ressaltou a importância de fazer essas 
homenagens quando as pessoas estão vivas e não apenas nomeando campeonatos após o falecimento. O 
vereador Ildo Stangherlin falou da merecida homenagem ao Sr. Leonísio Bedin que é um dos representantes 
da emancipação política de Nova Pádua, além dos 34 anos como operador de máquinas. Relatou lembranças de 
quando era criança e o prestígio que tinha em ver Leonísio patrolando e abrindo as estradas, o que era algo 
diferente naqueles tempos. Também apreciou que o filho Mauri deu sequência e agora o neto também. Além 
disso, lamentou a chuva de pedra que atingiu diversas plantação de agricultores no município o que desmotiva 
os jovens para permanecer na agricultura. A vereadora Jéssica Boniatti parabenizou o homenageado Sr. Lenisío 
Bendin e ressaltou a forma singela através da Moção de Congratulações que os vereadores tem para agradecer 
o trabalho do mesmo que fez muito para o município, além de ser uma forma de incentivar outras pessoas pois 
um dia o reconhecimento chega. Se aliou ao colega Ildo e também se solidarizou a todos os agricultores que 
tiveram perdas em suas plantações após a chuva de pedra, que infelizmente é uma profissão que depende de 
fatores externos. Também abordou sobre as eleições no qual comemorou algumas vitórias de candidatos que 
foram eleitos bem como de ouros que não foram, e salientou sua indignação com o fato do candidato 
presidenciável Haddad visitar o presidiário Lula para debater estratégias de campanha para o segundo turno. O 
vereador Maico Morandi disse que não pode falar com tanta autoridade sobre a história do Sr. Leoníso Bedin 
pois quando o conheceu já não trabalhava mais, no entanto procurou informações e os relatos totalmente 
positivos, no qual em toda vida de funcionário público apresentou apenas cinco atestados médicos mostrando 
seu comprometimento com o trabalho que serve de exemplo. Afirmou que sente muito orgulho de morar em 
Nova Pádua e o hoje é o município que tem orgulho do Sr. Leonísio. Também comentou as eleições e revelou o 
índice que Nova Pádua é a cidade mais anti-pt do país, como foi na eleição de Dilma e Aécio agora entre Haddad 
e Bolsonaro, pois o município reproduz os dizeres ordem e progresso da bandeira. Também lamentou a chuva 
de pedra que atingiu diversos agricultores, e lastimou comentários de um cidadão na postagem sobre a tragédia 
na rede social. No Grande Expediente o vereador Silvino Maróstica utilizou a tribuna para prestar uma 
homenagem especial ao Sr. Leonísio Bedin pela Moção de Congratulação concedida através da Câmara de 
Vereadores por indicação da bancada do PSDB. Fez a leitura do histórico do Sr. Leonísio Bedin no qual pode-se 
frisar que a contribuição do mesmo para Nova Pádua teve início até mesmo antes de se tornar município pois 
trabalhou por seis anos como subprefeito, além de ter sido integrante da comissão de emancipação política de 
Nova Pádua como 1º tesoureiro, e atuar como operador de maquinas por trinta e quatro anos. Ademais, 
ressaltou o comprometimento do mesmo, que apresentou apenas cinco atestados médicos em toda carreira 
além de ter o filho e o neto como sucessores. Em seguida tiveram os pronunciamentos do Presidente Léo Sonda 
e do prefeito Ronaldo Boniatti e a entrega da Moção ao Sr. Leonísio Bedin. Na ordem do dia deu entrada o 
Projeto Legislativo 04/2018 e Projeto de Lei 26/2018 que serão analisadas pelas comissões. Nas explicações 
pessoais o vereador Dirceu Gizéria também salientou a homenagem justa ao 
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Sr. Leonísio Bedin já que foi um exemplo ao funcionalismo de hoje em dia, revelando que quando era criança 
tinha gosto de ver o trabalho do Sr. Leonisio e lembrou que o mesmo realizou uma terraplanagem para 
construção de um aviário, sendo que se fosse hoje seria necessário em torno de cinco maquinas diferentes para 
realizar o mesmo trabalho que Leonísio realizou na época. Salientou que a sua resposta aquele chamamento 
que a rede globo está utilizando ao pedir que brasil queremos para o futuro, seria pessoas comprometidas no 
trabalho como foi o Sr. Leonísio. Também comentou as eleições e aprovou algumas renovações por outro lado 
criticou que um candidato tenha sido eleito por subir as grades e aparecer em jogos de futebol, bem como o 
fato da serra gaúcha ter ficado sem nenhum representante. Por fim, disse que este segundo turno é difícil, mas 
é necessário tentar mudar. O vereador César A. Menegat enalteceu o compatriota paduense Leonísio Bedin e 
parabenizou pela justa homenagem e também relatou lembranças de quando era criança e via o Sr Leonísio 
com ao patrola e quando colocou, com muita qualidade, alguns tubos em sua residência sendo que não tinha 
os equipamentos adequados como existem hoje. Ressaltou que Leonísio sempre teve força de vontade e é o 
que falta hoje em dia, no qual gostaria que mais jovens estivem ouvindo sua história em que a presentou apenas 
cinco atestados em quarenta anos de funcionalismo. Criticou a falta de valorização do professor do estado que 
está recebendo parcelado sendo que quem poderia receber parcelado seria os parlamentares. O vereador 
Danrlei Pilatti revelou que juntamente com a Nair Panizzon estão buscando fatos históricos sobre a usina 
hidrelétrica, e nisso foi encontrado uma reportagem que anunciava a abertura da estrada que hoje liga os 
municípios de Nova Pádua e Nova Roma do Sul, que hoje foi relatado que quem fez essa abertura foi justamente 
o Sr. Leonísio Bedin. Lamentou que muitas pessoas querem emprego, mas não querem trabalho, o que é o 
oposto de Leonísio. Por fim, comentou as eleições e os votos dos Paduenses, que mostraram que tem valores 
antes de partido pois elegeram com maior número de votos candidatos de siglas que nem existem em Nova 
Pádua como por exemplo o deputado Marcel Van Hattem do NOVO e o próprio candidato a presidente Jair 
Bolsonaro do PSL. O vereador Silvino Maróstica lamentou que atualmente as pessoas só querem os direitos, 
mas não se preocupam com os deveres, e apenas criam leis para dar direitos e mais direitos. Assim como o 
prefeito Ronaldo em seu pronunciamento, não generalizou todos os funcionários públicos, mas afirmou que 
falta comprometimento que Leonísio tinha para boa parte deles. Também enalteceu o ato democrático no 
último domingo, em que tudo ocorreu bem, e espera que vença o melhor para o estado e país. O vereador 
Antônio Rode agradeceu a votação que o candidato a deputado federal Carlos Gomes fez em Nova Pádua, e 
relatou que o quando assumiu pela primeira vez como vereador visitou seu gabinete e solicitou uma verba para 
o município e o mesmo concedeu o valor de 250 mil para o turismo, sem obrigação pois é um município pequeno 
e com apenas 40 filiados do PRB, e mais adiante concedeu novamente, totalizando quase 500 mil reais para o 
município. Além disso, afirmou que o deputado se comprometeu a ajudar ainda mais o município além der ser 
ficha limpa, bem como a deputada Paula. Ressaltou o que os colegas mencionaram anteriormente, em que a 
política está chegando em um momento em que o povo não olha mais partido, mas sim as pessoas. O presidente 
Léo Sonda defendeu o projeto de sua autoria para tornar a igreja do cerro grande patrimônio público, para que 
as próximas reformas e manutenção o próprio município possa assumir. Também comentou o resultado das 
votações em Nova Pádua, afirmando que o povo Paduense sabe escolher seus representantes e agora espera 
que os eleitos façam o melhor para o país. Finalizando, parabenizou novamente o homenageado Leonísio Bedin 
que muito contribui para o município, além de deixar como legado as filhas professoras e o filho que também 
foi secretário de obras. 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, oito dias do mês de outubro de dois 
mil e dezoito. 
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