
 
 
 
 
 

 

 
 

ATA 1199/2018 
 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, realizou-
se a Sessão Plenária as 19 horas, com a presença dos vereadores Léo Sonda, Maico Morandi, Jéssica Boniatti, 
César A. Menegat, Ildo Stangherlin, Danrlei Pilatti, Silvino Maróstica e Evanite L. Vedana. Em seguida, o 
presidente Léo Sonda invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que o 
vereador Danrlei Pilatti fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1198/2018. 
Logo após, foi empossada a vereadora Cândida G. Pauletti que assumiu a vaga do vereador Titular Dirceu Gizéria. 
No Pequeno Expediente a vereadora Evanite L. Vedana deu as boas-vindas a colega Cândida que já foi 
vereadora e sabe que o cargo é limitado, mas desejou um bom trabalho nesta nova oportunidade. Agradeceu a 
explanação do secretário da Agricultura e Meio Ambiente Samuel Smiderle frisando a importância para poder 
repassar aos munícipes as informações e o parabenizou pelo trabalho que vem executando em frente a 
secretaria. Relatou que participou do ajardinamento no Belvedere pois participa do projeto de paisagismo rural 
mas o número de mulheres foi maior por ser lá e fez elogios as obras, no qual afirmou que quem visitar uma vez 
com certeza vai querer voltar. Por fim, comentou a limpeza necessária do pórtico, em que já tinha feito a 
indicação no ano passado e esse ano foi reforçado pelos colegas. O vereador Ildo Stangherlin deu as boas-
vindas a colega Cândida. Frisou a importância da explanação do Secretário da Agricultura e Meio Ambiente que 
sanou muitas dúvidas mas teriam muitas perguntas ainda a se fazer, por isso espera que retorne a casa mais 
vezes. Parabenizou pelo trabalho que a Secretaria vem realizando em que deve seguir leis federais, mas que 
também sabe usar o bom senso. Além disso, comentou o 1º festival de espumantes da Alto Montes que foi 
realizado no Belvedere, no qual não contou com muita participação dos Paduenses por ser o primeiro, mas 
como foi um sucesso certamente terá mais participação nas próximas edições. Destacou que o evento 
engrandece o município pois muitas pessoas não conheciam o Belvedere e ficaram admirados. Dessa forma, 
também defendeu o investimento no entorno do Belvedere visto que faziam muitos anos que não era feito 
nada, e o local merece ser explorado. A vereadora Jéssica Boniatti deu as boas-vindas e desejou um bom 
trabalho a colega Cândida. Agradeceu o Secretário Samuel Smiderle pela disponibilidade de vir até a casa e sanar 
as dúvidas dos vereadores e defendeu que deveria acontecer mais vezes visto que a população procura os 
vereadores para esses esclarecimentos. Também elogiou o Secretário que tem sido dedicado e apresentou 
novidades dentro da Secretaria que, embora sejam simples, fazem muita diferença como o grupo de whatsapp. 
Também parabenizou todos envolvidos na organização do festival de espumantes no qual engrandece e divulga 
o município pois relatou que um professor da UCS viu o evento e então a procurou para saber mais sobre Nova 
Pádua e o que poderia visitar no município. Por fim, defendeu que boa parte dos munícipes já entendem que o 
turismo é um bom caminho para o município, que quando esteve junto de pais e as crianças do Coral em Nova 
Prata, todos entenderam que o local poderia ter tido novos investimentos e melhor explorado. O vereador 
Maico Morandi parabenizou o Secretário Samuel pela disponibilidade para vir a casa fazer esclarecimentos. 
Elogiou o Secretário que é da área de atuação e que faz mais do que suas atribuições, e que é muito proativo. 
Se aliou a colega Jéssica e afirmou a importância da criação do grupo do whatsapp. Além disso, elogiou o evento 
do festival de espumantes e agradeceu o presidente Giovani Fabian e os demais integrantes do Alto Montes por 
trazer o evento para Nova Pádua, o que permitiu que as pessoas conhecessem o lugar e vissem o investimento 
que está sendo executado no local. Afirmou que os investimentos públicos em turismo acabam incentivado o 
setor privado, pois está sendo investido no Albergue, na Adega Dom Camilo, no Hotel do Miro e abertura de 
empresas turística. Finalizando, lamentou a abertura do primeiro buraco na VRS 814 após a restauração. O 
vereador Silvino Maróstica também parabenizou o trabalho do Secretário Samuel, pois mostra-se competente 
e com vontade, e destacou três palavras que utilizou em sua explanação o qual defende que a Secretaria tenha 
que ter, diálogo, tolerância e bom senso, pois, a intolerância e a falta de diálogo estavam assustando aos jovens  
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A permanecer na agricultura e hoje está mais flexível. Também manifestou repudio a taxa que era cobrado para 
limpeza de açude. Relatou que visitou as obras do Belvedere Sonda que está ficando cada vez mais bonito, e 
defendeu o investimento do município na área do turismo pois desenvolve a economia sem trazer industrias. 
No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia deu entrada o projeto de Lei 025/2018 que sera 
analisado pelas comissões. Nas explicações pessoais a vereadora Cândida G. Pauletti agradeceu a 
oportunidade e a receptividade dos colegas. Relatou que já foi vereadora nos anos 2005 a 2009, mas que hoje 
as coisas mudaram, e embora o período seja curto, vai procurar fazer o melhor para o município. Parabenizou 
o Secretário Samuel Smiderle pela explanação e pelo trabalho que vem executando pois sabe que lidar com as 
pessoas se enfrenta muitas diversidades e conflitos, mas que o Secretário vem tendo muito sucesso. Além disso, 
analisou o cenário nacional do Brasil no qual existe muito desemprego e corrupção, mas que o novo presidente 
Bolsonaro é uma esperança de melhora, por isso disse estar otimista, mas ao mesmo tempo sempre com o pé 
no chão. O vereador César A. Menegat também ressaltou a importância da Secretaria da Agricultura e Meio 
Ambiente ter um espaço para explanar na Casa Legislativa assim como as demais Secretarias fazem. Se aliou a 
colega Cândida no qual mantem as esperanças que Bolsonaro melhore a situação, que já reduz o número de 
ministérios, e agora vai encaixar as pastas do ministério do trabalho a outros ministérios. Além disso, criticou o 
impasse com o preço da uva, citou a politicagem que existem nas associações como Ibravin e criticou os 
viticultores que pagam o preço da uva conforme querem e ao mesmo tempo estão vendendo muito vinho. O 
vereador Maico Morandi cobrou do poder executivo a execução da Lei para semana municipal de doação de 
sangue de sua autoria, no qual já se passou também a campanha nacional, onde outros municípios como Flores 
da Cunha executaram e em Nova Pádua não teve nenhuma ação relacionada a isso. Também questionou a 
utilidade do jornal Paduense pois contem notícias antigas, além de ter sido passado para os vereadores que 
teria patrocínio de empresas, mas não está ocorrendo. O presidente Léo Sonda relatou que esteve presente 
em um evento na Monte Reale para posse da nova diretoria do CDL, no qual contem Paduenses sendo 
importante para o município. Comentou a importância do 1º Festival de Espumantes no Belvedere Sonda e 
salientou a satisfação de ver munícipes engajados em desenvolver o turismo já que Nova Pádua tem muito 
potencial, citando a Gruta Pauletti, a Adega Dom Camilo, o Parque dos Peixes entre outros locais. Afirmou que 
a Casa Legislativa estará sempre aberta para as Secretarias fazerem suas explanações e parabenizou o trabalho 
do Secretário Samuel que considera que possui uma boa equipe, já na Secretária da saúde os trabalhos são um 
pouco mais complexos. Por fim desejou um bom trabalho para a vereadora suplente Cândida G. Pauletti. 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 três dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. 
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