
 
 
 
 
 
 

 

 
ATA 1192/2018 

 
Aos quinze 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 Silvino Maróstica fizesse a 
leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1191/2018. No Pequeno Expediente o 
vereador César A. Menegat comentou o segundo turno estadual e presidencial e citou que a maior bancada da 
câmara dos deputados é do PT com 58 deputados e em segundo o PSL com 52, e outros partidos como PP, MDB 
e PSDB tiveram reduções bruscas. Criticou o fato de existir 30 partidos políticos, fazendo com que o próximo 
presidente negocie com eles para poder administrar. Também criticou o sistema político em que a maioria dos 
deputados trabalham apenas com o objetivo de se reeleger. Por fim, manifestou sua esperança em Bolsonaro 
pois se o PT permanecer no poder acredita que muitas empresas vão fechar. O vereador Danrlei Pilatti apoiou 
a indicação para convenio com a escola Cefaz, e relatou que não tinha concretizado à ideia antes por entender 
que já havia uma parceria com os municípios pelo fato que os interessados devem procurar a Emater para 
ingressar. Bem como, considerou oportuna a indicação para maior incentivo financeiro para estudantes de 
licenciaturas do município hoje que é dia do professor, no qual é uma área que atualmente mostra o descaso 
do governo desde a escolha dos ministros de educação que não conhecem a realidade da sala de aula. E ao 
contrário disso, afirmou que Bolsonaro aparentemente está escolhendo melhor sua equipe. Criticou a maneira 
como a imprensa divulga que Nova Pádua é uma cidade bolsonarista por ser uma cidade de brancos europeus 
e não os outros motivos que levam a população a esta escolha. Se aliou ao colega Cesar lamentando que não 
temos representantes da Serra, entretanto salientou que temos bons nomes que sabemos que podemos contar 
mesmo eu não seja da região. O vereador Dirceu Gizéria revelou a esperança que as comunidades do Acioli e 
Cerro Largo tem para a realização do trecho de pavimentação que resta que liga as comunidades com o 
travessão Alfredo Chaves, até mesmo pelo estado precário que a estrada se encontra hoje. Parabenizou os 
professores pelo seu dia, e lamentou que é uma profissão que está ficando escarça e expos que sua filha sempre 
manifestou desejo para se tornar professora, mas hoje já não quer mais mesmo sem saber citar o porquê, mas 
é uma desmotivação geral, insinuando que possa ser o pouco salario e a falta de autoridade que atualmente os 
professores enfrentam em sala de aula. O vereador Antônio Rode se aliou ao colega Danrlei e também 
criticando a imparcialidade de alguns jornalistas. Revelou uma conversa com uma antiga professora no final de 
semana, que o lembrou do dia dos professores. Por isso, tomou a iniciativa de solicitar que seja enviado um 
oficio de congratulação para todos os professores que atuam no município, pois é uma forma singela que os 
vereadores têm de manifestar gratidão e incentivo para estes profissionais que são os responsáveis por formar 
todas as demais profissões como médicos, engenheiros entre outras. Também criticou o desrespeito e a falta 
de valorização aos professores de hoje em dia. Por fim, frisou a importância de pequenos gestos de 
agradecimento como foi notório a satisfação do Sr. Leonísio Bedin na última segunda-feira. O vereador Ildo 
Stangherlin se aliou aos colegas e também parabenizou os professores pelo seu dia e destacou a coragem e 
responsabilidade que eles têm para educar e ensinar. Relatou que participou de uma palestra que haviam 250 
jovens e quando foi perguntado quantos deles gostariam de exercer a profissão de professor apenas quatro se 
manifestaram. Além disso, avaliou que não se tem grandes opções para as eleições, mas é necessário escolher 
e tentar melhorar, e que embora a pesquisas apontem boa vantagem para o Bolsonaro não está definido, mas 
considera que se o PT vencer gerará um grande desânimo no país. Na ordem do dia foram aprovados os 
seguintes documentos: Projeto de Lei 026/2018: Autoriza o Executivo a outorgar concessão de uso de bem 
imóvel de domínio municipal. Indicação 41/2018: Os vereadores Silvino Maróstica e Dirceu Gizéria, ambos do 
PSDB,  
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solicitam à Mesa Diretora que após aprovada no plenário, seja encaminhado ao Exmo. Prefeito Municipal, para 
que estude a possibilidade de firmar um convênio com o CEFAS Centro de Treinamento de Fazenda Souza/Caxias 
do Sul, onde são ministrados os cursos de Processamento de Frutas e Hortaliças e Estudo de Mercado. Indicação 
42/2018: Os vereadores da bancada do PP solicitam à Mesa Diretora que a presente indicação, após aprovada 
no plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do departamento 
competente, estude a possibilidade de aumentar o subsídio para os alunos matriculados em cursos de 
graduação na área das licenciaturas. Nas explicações pessoais a vereadora Jéssica Boniatti parabenizou os 
professores pelo seu dia e também enalteceu o fato de que a partir deles se formam todas as outras profissões, 
e lamentou a desvalorização que estes sofrem no país, e a falta de autoridade que atualmente sofrem em sala 
de aula. Atentou ao problema da falta de interessados em cursos de licenciaturas no município, ainda mais se 
municipalizar a escola Luiz Gelain, por isso sugeriu através da indicação 42/2018, aumento de subsidio aos 
estudantes de licenciaturas. Além disso, criticou a intolerância da maioria das pessoas debatendo as eleições, e 
a imparcialidade da mídia, mas comemorou que a maior parte da população está conscientizada do mal que o 
PT fez ao país. O vereador Maico Morandi também parabenizou aos professores pelo dia do professor e 
salientou que Nova Pádua sempre teve bons professores que sempre se preocuparam em ensinar matéria e não 
ideologias. Criticou alguns comentários referentes a notícia que Nova Pádua ser uma cidade bolsonarista, 
chamando todo o povo de fascista, o que em sua opinião é inadmissível, no qual acredita que quem diz isso nem 
sabe o que significa, pois, o ídolo dessas pessoas é o ditador Mao Tse-thung que matou milhares de pessoas. 
Criticou também a incoerência dos que dizem que Bolsonaro é uma ameaça à democracia, e defendem Lula que 
apoia o governo da Venezuela, que promete tirar poder de juízes e centralizar o poder. O vereador César A. 
Menegat criticou o facebook por disseminar muitas notícias falsas e lembrou que antigamente as informações 
vinham dos mais velhos e nunca ouviram queixas da ditadura. Parabenizou os professores pelo dia do professor 
e parabenizou o colega Antônio Rode pela iniciativa de Moção aos professores do município. Também comentou 
a luta das comunidades do Cerro largo e Acioli para realização da pavimentação do trecho que falta, mas que 
pertence ao município de Flores da Cunha. Criticou comentários de que estas comunidades não contribuem 
para Nova Pádua, mas justificou que faltam serviços no município e por isso todos temos que recorrer em Flores 
da Cunha. O vereador Silvino Maróstica comentou o dia especial dedicado aos professores e que todos 
lembramos do nosso primeiro professor ou de alguns que nos marcaram com carinho, dessa forma, parabenizou 
o colega Antônio Rode pela iniciativa de enviar a moção aos professores mas sugeriu que fique atento pois 
também pediu para que fosse enviado um convite ao Sr. Gilberto Bonatto para comparecer na Câmara, mas não 
foi atendido. Voltou a salientar a importância do professor e lamentou que estão cada vez mais escassos e 
relatou uma notícia que três professores apanharam no Rio Grande do Sul. Revelou ainda que sua filha tem 
formação para dar aula em universidade e passou em concurso público como professora, mas optou por outra 
carreira por ser melhor financeiramente. O presidente Léo Sonda afirmou que vê pelo lado bom as notícias que 
Nova Pádua foi a cidade mais aecista e hoje mais bolsonarista pois o povo paduense sabe escolher bem seus 
representantes. Criticou as declarações do candidato Haddad que disse que pretende dar indultos para 
criminosos de pequenos delitos, e defendeu Bolsonaro que embora não sabe se vai conseguir fazer tudo o que 
promete tem intenção de melhor. Também lamentou que não elegemos deputados da região, no entanto há 
muitos que foram eleitos que podemos contar. Relatou que a Paduense Alessandra Pauletti vai expor na França 
e parabenizou a mesma e sua família. Além disso, revelou que no dia de hoje foi realizada a licitação de 180 mil 
reais em compra de remédios para o posto de saúde. Parabenizou todos os professores e manifestou que espera 
que os novos governantes ofereçam mais poder aos professores para exigir melhores condutas dos alunos. Por 
fim, justificou que não convidou o Sr. Gilberto Bonatto por conta da agenda da Casa Legislativa. 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, quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito. 
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