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Aos dez 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, Cândida G. Pauletti, 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 Maico Morandi fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 
1199/2018. No Pequeno Expediente o vereador César A. Menegat justificou o pedido de informações 02/2018 
para cobrar atualização do plano diretor para que fique claro o que é perímetro urbano e o que é área rural, e 
definir loteamentos residências e os loteamentos industriais. Bem como, oferecer desconto para proprietários 
que possuem calçadas em seus lotes na cidade. Também cobrou que o município estude uma nova estrada para 
entrada e saída doo município para caminhões pesados. Dessa forma defendeu que o plano diretor seja 
atualizado e exposto. Além disso, cobrou que o cadastro na UBS do município ainda não foi resolvido. O 
vereador Danrlei Pilatti comemorou a entrada do projeto para revogar o Conselho Municipal do Turismo e criar 
o Fundo do Turismo em um ano que o agricultor Paduense está muito desanimado vistos a grandes perdas com 
as chuvas de granizo. A inauguração do Belvedere Sonda também é motivo de comemoração, pois revitalizar 
aquele espaço e reativar era uma demanda do município, principalmente para as pessoas de fora que vem o 
município com grande potencial. Revelou que durante o festival de espumantes as pessoas relatavam que o 
local foi decisivo para presenciar o evento, bem como, a festa da associação dos agrônomos que será realizado 
no Parque dos Peixes dia 15. Por fim, se aliou ao colega César, e falou da importância do calçamento entre a 
prefeitura até o loteamento Baggio a fim de oferecer segurança aos pedestres. A vereadora Cândida G. Pauletti 
relatou que assistiu a transmissão da diplomação do Presidente Jair Bolsonaro pela rede globo, que em seu 
pronunciamento garantiu ser democrático, lembrou do aniversário do dia dos direitos humanos. Parabenizou a 
prefeitura através da secretaria de esportes por apoiar o evento chamado Run que ocorreu na Adega Dom 
Camilo no qual participaram 130 atletas em que todos receberam medalhas de participação. Também comentou 
a realização do campeonato de futebol de campo no qual no ano passado não ocorreu por muitos incidentes 
nos anos anteriores, mas que nesse ano o diretor reativou o campeonato ressaltando a importância do 
envolvimento com esportes das munícipes e desejou uma boa final a equipes do Curuzu e do Cerro Largo. O 
vereador Ildo Stangherlin relatou que procurou o Secretário da Saúde para cobrar o cadastramento na UBS, 
mas como o secretário estava de férias foi atendido pelo Paulo que justificou o atraso por excesso de burocracia. 
Noticiou que o preço da uva foi tabelado a partir de R$ 1,03 agora cabe que as vinícolas cumpram, e que o a uva 
seja mais valorizada. Por fim, parabenizou a comunidade do travessão divisa pela realização da festa no último 
fim de semana, no qual são eventos religiosos e tradicionais importante para o município. Na ordem do dia 
foram aprovados por unanimidade os seguintes documentos: Indicação 64/2018: O vereador César A. Menegat 
do MDB, solicita à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, a presente indicação seja encaminhada ao 
excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que elabore e apresente a população um plano de alargamento 
das estradas para futuras pavimentações no município. Indicação 65/2018: Os vereadores da bancada do MDB, 
dentro da decisão do Plenário conforme atribuições regimentais, vêm solicitar que, através da secretaria 
competente seja estudado as possibilidades de fazer o asfaltamento da estrada que dá acesso a Gruta Pauletti 
em nosso município. Pedido de Informações 02/2018: questões referentes ao plano diretor do município. Nas 
explicações pessoais o vereador Maico Morandi valorizou o evento da corrida Run que foi encabeçado pelo 
Lauri Kanchen e enalteceu o trabalho do diretor de esportes Samoel Pauletti por ter reativado o campeonato 
de futebol de campo e por estar promovendo outros esportes como o futevôlei, corridas, ciclismo, bochas 
diversificando os esportes no município e promovendo a integração. Opinou que a inauguração do Belvedere  
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Sonda poderia ocorrer em janeiro pois assim os presentes já conheciam todo ambiente pronto e completo. 
Finalizando, explanou sobre as atividades exclusivas na Serra que a empresa Piccolo Paradiso, que ocupara uma 
sala no belvedere, promoverá.  O vereador César A. Menegat concordou com o colega Maico no qual considera 
que a inauguração do Belvedere Sonda tivesse sido adiada. Sobre o preço da uva, relatou que se tivesse 
acompanhado a inflação teria que estar em R$ 1,28, e mesmo assim, revelou que na reunião dos vitivinicultores 
os empresários consideram que o agricultor terá um grande aumento. Também falou na dificuldade com os 
demais produtos agrícolas que também sofrem com desvalorização. O vereador Silvino Maróstica também 
comentou o preço da uva no qual segundo levantamento de custo do jornal pioneiro seria de R$ 1,36, por outro 
lado tem o argumento de vinícolas que não conseguem vender o estoque e outros já venderam tudo. Falou da 
importância do pedido de informação referente ao plano diretor, no qual é algo que sempre exige do poder 
executivo para distinguir áreas industriais e áreas residenciais e criticou uma empresa no Loteamento Baggio 
que faz barulho e poeira ao lado das residências. Também cobrou que seja feito a uma perimetral para entrada 
e saída do município principalmente para veículos de grande porte. O presidente Léo Sonda defendeu a 
indicação 64/2018 que solicita o asfaltamento até a Gruta Pauletti por ser um ponto turístico, e mesmo que não 
possa ser realizado nessa gestão o melhoramento desta estrada já fica em pauta. Também comentou a final de 
futebol de campo, e parabenizou o diretor de esportes Samoel Pauletti pela reativação do campeonato bem 
como, pelo bom ano esportivo com diversas atividades. Divulgou que a TV foi comprada e instalada na sala de 
sessões e aos pouco vai sendo utilizada para audiências e também durante a sessão. 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 doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. 
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