
 
 
 
 
 

 

 
 

ATA 1201/2018 
 

Aos dezessete 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 Silvino Maróstica fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada 
a Ata nº 1200/2018. No Pequeno Expediente a vereadora Jéssica Boniatti iniciou agradecendo o cartão de Feliz 
Natal recebido do colega Silvino, e desejou um Feliz Natal a todos. Relatou que na última terça-feira ocorreu a 
reunião sobre o plano diretor do município em que o colega César havia feito questionamentos na última sessão, 
no entanto apenas três vereadores se fizeram presentes. Revelou que foi uma reunião inicial onde foi exposto 
que a equipe será composta pelos secretários municipais e pela equipe técnica de engenheiros e arquitetos, 
também teve uma explicação de quais são as pautas do plano. Justificou a indicação 68/2018 para a pintura dos 
cordões das calçadas do município visto que eles se encontram bastante deteriorados e que é algo simples de 
atender, assim como foi atendida a indicação para pintura do pórtico. O vereador Maico Morandi referente as 
queixas do secretário da saúde Rafael Martello em explanação anterior a sessão, criticou a população que as 
vezes cobra muitos direitos do governo e não pensa nos deveres, assim como que o valor do IPTU não é 
suficiente nem para cobrir a coleta de lixo. Concorda com a metáfora em que o governo tem que ser a mãe do 
cidadão, mas não a mãe e também o pai. Elogiou a festa de encerramento do ano do poder público municipal 
que estava bem organizada e que gerou muita integração. Lembrou que a inauguração da revitalização do 
belvedere sonda ocorrerá na próxima quinta-feira, e que será muito importante para o desenvolvimento do 
turismo no município. Por fim, agradeceu o cartão de votos de feliz natal do colega Silvino e desejou a todos o 
mesmo e um próspero ano novo, tanto no pessoal como politicamente. O vereador Silvino Maróstica agradeceu 
os esclarecimentos do secretário da Saúde na Casa legislativa, e afirmou que entende a dificuldade de 
administrar pois a população muitas vezes extrapola e cobra apenas direitos, mas não se preocupam com os 
deveres. Justificou a ausência na reunião sobre o plano diretor, mas afirmou que espera que sejam bem 
planejados e posteriormente executados para que problemas que vem acontecendo não ocorram mais, citando 
cidades planejadas com ruas largas e loteamentos definidos como exemplos. Por fim, desejou também 
pessoalmente a todos os colegas e funcionários um feliz natal e um próspero ano novo. O vereador César A. 
Menegat justificou sua ausência na reunião do plano diretor mas comemorou que executivo deu o primeiro 
passo após seu pedido de informações a respeito do tema, no qual considera de suma importância para que o 
município não fique, inclusive, sem mobilidade. Além disso, citou avanços em outros municípios como a 
disponibilização de fibra ótica por parte da prefeitura aos munícipes e sugeriu que o mesmo ocorresse em Nova 
Pádua. Também cobrou que Câmara de Vereadores seja mais independente ao executivo pois sua função é de 
legislar e não executar, e espera que no próximo ano se tenha uma câmara mais aberta a população e com 
sessões nas comunidades. Criticou o jornal O florense pela matéria do trabalho legislativo Paduense pois 
publicou as indicações em conjunto por bancada e não de forma individual como foram enviadas. Por fim, 
também desejou um feliz natal e um prospero ano novo a todos. O vereador Danrlei Pilatti comentou as 
misturas de sentimentos durante o ano de 2018, onde comemorou a mudança de presidente e a conquista da 
recuperação da VRS 814. Também salientou o trabalho e comprometimento dos secretários municipais no qual 
executam diversas funções, por outro lado cobrou uma postura mais coerente de alguns vereadores que 
participem mais das audiências e reuniões e afirmou que a possibilidade de realizar as sessões nas comunidades 
será estudada. Por outro lado, avaliou que neste ano foi vivido uma das maiores tragédias na agricultura 
causadas pelo granizo no município, em que cabe também aos vereadores como lideranças procurar reanimar  
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os produtores do município. Por fim, relatou que participou da reunião de encerramento de ano do partido 
progressista de Flores da Cunha e o empresário Neco Argenta aposta que o turismo no município tem tudo para 
se desenvolver se estiver a frente as pessoas certas, bem como mostrou sua preocupação com a escassez de 
água. Na ordem do dia foram aprovados por unanimidade os seguintes documentos: Indicação 66/2018: 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 destine o valor da devolução 
da Dotação Orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua do exercício financeiro de 2018 
para as entidades como a Apae, Consepro, Associação da Bela Idade e CPM da Escola Luiz Gelain. Indicação 
67/2018: O vereador Silvino Maróstica do PSDB, solicita à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, a 
presente indicação seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que estude a 
possibilidade comprar um fuzil para a Brigada Militar que atua no município. Indicação 68/2018: Os vereadores 
da bancada do PP solicitam à Mesa Diretora que, após aprovada no plenário, a presente indicação seja 
encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do departamento competente, 
estude a possibilidade de fazer a pintura dos cordões das calçadas nos locais onde tal medida é necessária, 
especialmente no centro da cidade. Indicação 68/2018: Os vereadores da bancada do MDB solicitam à Mesa 
Diretora que, após aprovada no plenário, a presente indicação seja encaminhada ao excelentíssimo senhor 
prefeito municipal para que, através do departamento competente, estude a possibilidade de fazer  o 
alinhamento da Rua Senador Pinheiro, devido que a mesma tem os postes de luz  instalados no meio da rua, 
lembrando  que os moradores da rua, solicitaram  através de um baixo assinado o qual foi  protocolado para 
que fosse evitado este transtornos aos moradores. Solicitar também que a rua seja aberta mais 100 metros e 
fazer asfalto na mesma. PROJETO DE LEI N.º 028, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018: Altera os artigos 9º e 19º da 
Lei Municipal nº 535, de 26 de novembro de 2002. PROJETO DE LEI N.º 029, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018: 
“Autoriza o Executivo a outorgar concessão do direito real de uso de bem imóvel de domínio municipal”. 
PROJETO DE LEI Nº 030, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018: “Cria o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo do 
Turismo e dá outras providências”. PROJETO DE LEI N.° 031, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018: Cria a Identidade 
Visual/Marca Turística da região do Belvedere Sonda Município de Nova Pádua e das outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 032, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018: “Altera o anexo 06 (despesas) da Lei nº 1.128, de 27 de 
novembro de 2018, e Autoriza abertura de crédito adicional Suplementar no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) no orçamento 2019”. Nas explicações pessoais o vereador Ildo Stangherlin frisou a 
importância de participar das reuniões tanto com os secretários bem como a do plano diretor para depois poder 
cobrar, e agradeceu a disponibilidade do secretário da saúde em vir até a casa legislativa para esclarecimentos. 
Parabenizou o trabalho da suplente Cândida ao qual desejou que retorne a casa novamente. Parabenizou a 
secretaria responsável pelos enfeites de natal que deixaram a avenida mais bonita. Por fim, desejou um feliz 
natal a todos e um ano novo em que todos possam ser ainda melhores e agradeceu ao colega Silvino pelo cartão. 
A vereadora Evanite L. Vedana agradeceu o Secretário Rafael Martello pela disponibilidade de ter vindo a casa 
legislativa esclarecendo dúvidas e parabenizou a iniciativa da colega Jéssica de ter agendado essa reunião. 
Parabenizou o Esporte Clube Ferroviário pela conquista do campeonato municipal de campo, bem como as 
demais equipes que participaram, o qual possibilitaram a realização do campeonato que é muito importante 
que tenha continuidade no município. Agradeceu o colega Silvino pelo cartão de feliz natal e desejou o mesmo 
para todos os colegas e seus familiares. O vereador César A. Menegat agradeceu a presença do Sr. Veroni 
assessor do deputado Tiago Simom e noticiou o apoio do MDB ao governo de Eduardo Leite no Estado, no qual  
 
           Léo Sonda                            Maico Morandi                       Silvino Maróstica                      Danrlei Pilatti 
       Presidente MDB                        Vereador PP                            Vereador PSDB                          Vereador PP 
 
 
 Cândida G. Pauletti            Jéssica Boniatti           Ildo Stangherlin         César A Menegat          Evanite L. Vedana 
       Vereadora MDB              Vereadora PP                 Vereador PP               Vereador MDB              Vereadora MDB 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
espera que dê continuidade ao governador Sartori manifestando suas expectativas positivas para o governo de 
Jair Bolsonaro. Finalizando, opinou que quem deve fazer parte da comissão do plano diretor do município são 
pessoas capacitadas e não lideranças e a comunidade do município. O presidente Léo Sonda mencionou ser a 
última sessão como presidente, em que afirmou que quando se está à frente tem que tomar decisões e é difícil 
agradar a todos, mas que sempre procurou manter uma harmonia entre os vereadores e também com o poder 
executivo, pois se o trabalho não for unido as coisas não andam, e sempre pensou no melhor para o município. 
Afirmou ainda que as vezes os projetos entrarem na casa legislativa e terem que ser votados com urgência é 
normal e que sempre ocorreu e sempre vai ocorrer, e não é por má administração, mas porque as vezes as 
coisas não saem como planejadas, entretanto muitas poucas vezes ocorreram durante o ano, e a câmara não 
corre nenhum risco de ser penalizada por isso. Relatou que durante sua gestão foi criado a página do facebook, 
reformulado o site, realizado a compilação de leis, entregues diversas moções de congratulações, reuniões e 
audiências com entidades, citou ainda a luta para o recapeamento da VRS 814. Justificou que se informou com 
outras câmaras sobre a realização das sessões nas comunidades, no qual relataram que todas que tentaram 
desistiram por diversas dificuldades, inclusive falta de participação e falta de conhecimento da população 
referente as funções do vereador, e considera que o modelo que foi feito com reuniões nas comunidades com 
os poderes executivo e legislativo juntos era o ideal. Revelou que nos anos de 2017 e 2018 foi devolvido em 
torno de 800 mil reais da dotação orçamentário do legislativo para o executivo. Agradeceu a parceria com os 
vereadores e principalmente dos funcionários da casa, no qual sempre teve as contas aprovadas, bem como a 
parceria com o Secretário de Administração e Fazenda Pedro Quintanilha. Por fim, desejou um Feliz Natal e um 
prospero Ano Novo a todos. 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 dezessete dias do mês de 
dezembro de dois mil e dezoito. 
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