
 
 
 
 
 
 

 

 
ATA 1193/2018 

 
Aos vinte e dois 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 César A. Menegat 
fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1192/2018. No Pequeno Expediente 
a vereadora Jéssica Boniatti valorizou a explanação da LOA e a importância de esclarecimentos. Parabenizou o 
trabalho que o colega Antônio Rode executou neste tempo que ocupou a cadeira. Revelou que conversou com 
o prefeito sobre as indicações que a bancada já apresentou solicitando um auxílio financeiro maior para 
estudantes de turismo, medicina veterinária e para as licenciaturas, por considerar que estes cursos têm maior 
aplicabilidade no município, entretanto para manter no orçamento do município o prefeito sugeriu diminuir os 
benefícios para os demais cursos. Parabenizou o colega Antônio Rode pela iniciativa da Moção de Repúdio a 
matéria “Visitamos Nova Pádua, a cidade que mais votou em Jair Bolsonaro no Brasil” no qual considerou 
tendenciosa, preconceituosa e pejorativa ao povo de Nova Pádua. O vereador Silvino Maróstica também 
criticou a jornalista da matéria, em que descreveu uma moradora do município como analfabeta, entretanto 
respondeu que a jornalista pior que analfabeta é uma ignorante, pois veio com intuito de humilhar o povo de 
Nova Pádua por não votar no candidato de sua preferência. Além disso, parabenizou a explanação do prefeito 
Ronaldo referente a LOA e elogiou a constante preocupação com as finanças do município. Por fim, lamentou o 
falecimento de Etercílio Scremin e solicitou que a casa envie um cartão de pesar para a família. O vereador 
César A. Menegat afirmou que tratou essa matéria como mais uma mentirosa que se vê na internet pois não 
considera que vale a pena discutir sobre isso, e afirmou que em 2004 a maior parte da população Paduense 
votou em Lula. Reafirmou seu voto novamente em Bolsonaro pois acredita em mudanças drásticas positivas se 
ele se eleger. Criticou o preço dos combustíveis no país por ser o mais caro do mundo, sendo que quem está no 
poder a dezesseis anos é o PT e agora dizem que querem voltar para melhorar. O vereador Danrlei Pilatti 
parabenizou a apresentação da LOA. Também revelou sua angustia durante a semana após ler a matéria já 
citada, no qual imediatamente procurou pessoas que não vivem mais no município para saber se essa é a 
maneira que veem o município. Afirmou ser notório que as pessoas têm receio com mudanças, investir em 
turismo é um exemplo, e pode sim existir preconceito em nosso município, mas estamos aqui todos procurando 
evoluir, o que não pode é uma jornalista colocar nosso povo um contra o outro, afinal somos todos forasteiros. 
No grande expediente o vereador Maico Morandi lamentou usar a tribuna pela primeira vez para manifestar 
repúdio a matéria “Visitamos Nova Pádua, a cidade que mais votou em Jair Bolsonaro no Brasil”. Questionou o 
profissionalismo da jornalista por entrevistar três ou quatro pessoas no bar e julgar como verdade de toda 
população da cidade. Afirmou que a matéria foi preconceituosa e tendenciosa, e criticou o fato da jornalista 
citar o loteamento Baggio como periferia do município, sendo que lá todos têm casa própria, todos moradores 
trabalham e não passam fome e não existe criminalidade. Criticou ainda o fato da matéria afirmar que as 
pessoas não conhecem o plano de governo do Bolsonaro, baseada em entrevistados da terceira idade, dessa 
forma sugeriu que a jornalista faça uma entrevista na cidade que mais votou no Haddad e pergunte também 
para as pessoas da terceira idade se saberão o plano de governo de Haddad. E discordou dos colegas que 
disseram que Nova Pádua não tem nada a perder com esse tipo de matéria, pois pessoas que não conhecem o 
município estão nos chamando de racistas, preconceituosos, homofônicos e até mesmo fazendo apologia a 
Antas. Finalizando, manifestou seu orgulho em ser representante do povo Paduense. Na ordem do dia foram 
aprovados os seguintes documentos: Indicação 43/2018: Os Vereadores Silvino Maróstica e Dirceu Gizéria, ambos 
do PSDB nos termos do Regimento Interno desta Casa, requerem a Mesa Diretora, para que através da Secretaria 
desta Casa Legislativa, envie um cartão de Congratulação a empresa Vinhos Fabian pela conquista do ouro da Grande.  
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Prova Vinhos do Brasil 2018. Indicação 44/2018: O Vereador Antônio Rode do partido do PRB nos termos do 
Regimento Interno desta Casa, vem através da Mesa Diretora, após aprovada seja encaminhado ao poder 
executivo, para que através da Secretaria  competente seja estudado  as possibilidades de fazer um comodato 
de um terreno no loteamento Jorge Baggio, para fazer a construção de uma sede para os moradores no local 
citado. Moção de Repúdio 01/2018 à repórter Naira Hofmeister, da Revista The Intercept_Brasil, pelo 
manifestação desagradável ao município de Nova Pádua, na matéria chamada “Visitamos Nova Pádua, a cidade 
que mais votou em Jair Bolsonaro no Brasil”, publicada no dia 18 de Outubro de 2018 no site 
www.theintercept.com. Nas explicações pessoais o vereador Antônio Rode agradeceu a apresentação da LOA. 
Justificou a Moção de Repudio, pois como morador do Loteamento Baggio, afirmou que chegou ao município 
fazem 25 anos mas foi muito bem recebido e nunca faltaram oportunidades. Da mesma forma que existem 
verdades na matéria, acredita que a repórter tenha distorcido muitas coisas. Lamentou depoimentos que dizem 
que os 86 votos do PT tenham saído do Loteamento no qual garante que não houveram mais de cinco famílias 
que possam ter apoiado Haddad nem mesmo que usufruam do programa bolsa-família. Por fim, afirmou que 
não se sentiu atingindo pelos depoimentos pois sabe da sua dignidade. O vereador Dirceu Gizéria agradeceu a 
apresentação da LOA e solicitou que o cuidado com as finanças do município seja cada vez maior. Comentou a 
última semana do pleito eleitoral, e afirmou que independente de quem for eleito para o Estado acredita que 
são dois bons nomes, já para presidente do Brasil seu voto irá para Bolsonaro novamente no segundo turno, 
mas confessou que será em repudio ao PT pois não tem tanta confiança no próprio Bolsonaro e criticou a 
postura dos candidatos nos debates. Por fim, opinou que a repórter já citada, veio a Nova Pádua com intuito de 
ganhar votos para o partido que ela defende. O vereador César A. Menegat afirmou que apresentação da LOA 
mostrou que Nova Pádua cresceu muito pouco e mostrou preocupação com as administrações daqui 10 anos, 
pois a população está envelhecendo e cada vez com mais despesas. Além disso, alegou que se o PT ganhar essa 
eleição presidencial reduzirá em 50% sua produção não empregando mais ninguém, bem como revelou que os 
produtores de Leite já estão abandonando. Lamentou que o país está passando pela maior crise, bem como o 
Estado e espera que Nova Pádua não fique assim. O vereador Ildo Stangherlin se aliou aos colegas repudiando 
a matéria supracitada, no qual a repórter se aproveitou da inocência das pessoas, o qual considera atitude da 
política do PT. Também comentou a apresentação da LOA o qual mostrou que o município gasta cada vez mais 
e os recursos são cada vez menores, e atentou ao cuidado para construir a casas da cultura e do idoso pois 
construir é fácil o problema é manter e os repasses do governo federal estão cada vez mais escassos. Também 
comentou o pleito eleitoral, no qual acredita que mesmo que o Bolsonaro ganhe a mudança do país será a longo 
prazo. Por fim, parabenizou o trabalho do colega Antônio durante esse mês que ocupou a cadeira substituindo 
a vereadora Evanite. O presidente Léo Sonda se aliou aos colegas e disse que a repórter foi muito infeliz nas 
colocações sobre Nova Pádua, entretanto acredita que ficar repercutindo essa matéria é pior para o município, 
e como o candidato Bolsonaro disse, não vale a pena debater com poste. Relatou a mostra de trabalhos da 
escola Luiz Gelain e parabenizou todo corpo diretivo, os professores e alunos pelo excelente trabalho. Além 
disso, também comentou o pleito eleitoral que parece ter sido longo e com certeza muito cansativo para os 
candidatos, e depositou sua confiança em novos rumos para o país em que a responsabilidade está cada vez 
maior para o Bolsonaro porque o povo espera grandes mudanças. Afirmou que será enviado um cartão de pesar 
a família de Etercílio Scremin. Convidou a todos para participarem da palestra com o Gilberto Bonatto nesta 
mesma sala de sessões na próxima segunda as 18 horas sobre planilha de custos. Parabenizou o colega Antônio 
Rode pelo engajamento e trabalho durante o período que ocupou a vaga. Finalizando comentou a apresentação 
da LOA o qual avalia que o município está no caminho certo, em que muitas obras vêm sendo realizadas. 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, aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito. 
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