
ATA 1299/2021 

Aos 01 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, na sala de sessões da Câmara de Nova Pádua, realizou-se 

a Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Maico Morandi, Giseli Boldrin Rossi, Deise Bunai, Lino José 

Peccati, Gilnei Smiderle (PP) Leandro Martello, Demétrio Pan (MDB), Vinícius Salvador (PSDB), Antônio Rode 

(Republicanos). O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária 

solicitando que o vereador Antônio Rode fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata 

nº 1298/2021. No Pequeno Expediente o vereador Antônio Rode agradeceu ao gerente do Banco Sicredi Leonir 

Grando pela lembrança que lhes concedeu, também agradeceu ao povo paduense que lhe votou e depositou confiança 

para os próximos quatro anos, criticou algumas decorrências que vieram a acontecer no posto de saúde com a 

ambulância que se apresentou sem combustível e impossibilitando o transporte de pessoas e com isso as mesmas 

tiveram que se deslocar com seu próprio veículo para o hospital. A vereadora Deise Bunai comentou que todos os 

vereadores estão trabalhando juntos como uma família, solidarizou com o agricultor que estão trabalhando com clima 

ruim e um preço baixo do seu produto, trouxe também a informação sobre o médico ginecologista que está 

praticamente encaminhado, comentou sobre a semana da mulher e a reunião que foi realizada com a secretaria da 

educação, para que pudessem pôr em pratica o quanto antes. O vereador Demétrio Pan agradeceu as pessoas que 

depositaram sua confiança nele e relembrou sobre os outros mandatos. Comentou sobre o preço da uva e expos que 

está cada vez mais desprezado o papel do agricultor e ressaltou que gostaria que houvesse uma valorização maior 

pelo produto do agricultor. O vereador Gilnei Smiderle se emocionou a falar do povo paduense, pois sempre quis 

ser vereador e na 8º legislatura felizmente conseguiu, comentou também sobre a vacina do covid-19 e a nova remessa 

que está por vir, também comentou que haverá vacinação em domicilio para idosos, parabenizou a secretaria da 

educação e a secretaria de obras pelo bom trabalho que já está sendo realizado nesse primeiro mês de mandato. A 

vereadora Giseli Boldrin agradeceu ao povo paduense que depositou sua confiança em todos os vereadores aqui 

eleitos independente o partido. Sobre as secretarias, destacou a da agricultura e comentou sobre a veterinária que está 

fazendo atendimento a domicilio, mas somente com agendamento, também comentou sobre as horas maquinas para 

que possam aumentar esse subsidio baseado no talão produtor. Sobre a questão da saúde defendeu que não seja 

negligenciada a todos e que tenha mais divulgação do número da ambulância. No Grande Expediente a vereadora 

Giseli Boldrin Rossi comentou sobre a colheita da uva e a ótima safra, mas relatou que os agricultores estão 

revoltados pois não tem previsão de preços sobre seu produto, com isso se começou uma mobilização sobre o preço, 

entrou em contato com o presidente do STR Sr. Olir Schiavenin para poder resolver esse problema. Comentou sobre 

a cobrança dos agricultores com os cantineiros e relatou um estudo sobre a quantidade quilos de uva é necessário 

para produzir um litro de vinho e suco bem como o custo da produção de 1kg de uva. Relatou sobre a moção de 

repúdio e afirmou que estão fazendo de todo o possível para poder ajudar o produtor a ter seu produto valorizado, e 

reforçou que o povo paduense e os de os demais municípios tem que se unir para poder lutar pelos seus direitos. Na 

ordem do dia foram aprovados os seguintes expedientes a Indicação nº 01/2021 - “Os vereadores da bancada 

do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através do 

departamento competente, realize a notificação para limpeza de terrenos privados no perímetro urbano da 

cidade”. Indicações nº 02/2021 - “Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, para que através do departamento competente, realize a notificação 

para limpeza de terrenos privados no perímetro urbano da cidade”. Indicações nº03/2021 - “O vereador da 

bancada do PSDB, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, propõe seja 

submetida ao Plenário do Poder Legislativo, para apreciação, discussão e aprovação da indicação: 

“Instalação de um informativo na Praça - Dom Julio Scardove lli”. Conforme modelo em anexo”.  
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Indicações nº04/2021 - Os vereadores da bancada dos Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, que seja posta em pratica a lei nº 1.126 de 2018, que institui a semana 

Municipal da Mulher promovendo eventos, gincanas, palestras, além da alteração da data em um período 

entressafras. Moção nº 01 de repúdio, de 01 dia do mês de fevereiro de 2021 – “Na oportunidade em que 

temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio desta, encaminhar a MOÇÃO DE REPÚDIO à 

decisão do Governo Federal de reajustar em apenas R$ 0,02 o preço mínimo da uva da safra 2021”.   Projeto 

de Lei nº 005, de 18 de janeiro de 2021 - Altera a redação dos requisitos dos cargos de Chefe do 

Departamento de Almoxarifado e Patrimônio e de Diretor de Esporte e Lazer do Anexo I da Lei Municipal 

nº. 946, de 12 de março de 2013. Projeto de Lei nº 006, de 18 de janeiro de 2021 - “Altera o art. 1º da Lei 

Municipal n. º 869, de 03 de novembro de 2010, para readequar requisitos do padrão remuneratório do 

cargo de Chefe do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio e de Diretor de Esporte e Lazer”. O projeto 

de Lei nº 007, de 19 de janeiro de 2021 – “Instituiu a contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 

Pública e autoriza o Município a celebrar contrato com a Rio Grande Energia” foi reprovado, e em seguida 

foi aprovado o projeto de Lei nº 008, de 31 de janeiro de 2021 – “Autoriza a contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”. Nas explicações 
pessoais a vereador Vinicius Salvador agradeceu a todos que confiaram seus votos e completou dizendo 
que está à disposição do povo em qualquer situação. Nas explicações pessoais o vereador Leandro 
Martello agradeceu a todos que depositaram sua confiança e o votaram. Comentou sobre a vegetação 
alta da VRS 814 na parte que corresponde a Flores da Cunha e espera que tomem uma decisão para 
poderem realizar a manutenção, principalmente nessa época do ano quando tem bastante movimento. 
O vereador Lino Peccati comentou sobre a primeira sessão e o trabalho já realizado e agradeceu a eleição 
de todos e a confiança que o povo deu para os eleitos. Falou sobre o município que é líder em diversos 
índices, como na área da saúde, embora lembra que devemos sempre melhorar e que o poder público 
deve agir em equilíbrio para não faltar nada em nenhuma secretária. Sobre a reivindicação do preço da 
uva, lembrou que devagar e juntos conseguirão fazer um bom trabalho. O Presidente Maico Morandi 
agradeceu a comunidade novamente, pois foi o único vereador reeleito e se compromete fazer um bom 
papel representando a todo povo paduense. Também agradeceu a todos os colegas da composição da 
mesa diretora e os demais vereadores e ressaltou que irão surpreender a todos com o trabalho dessa 
legislatura. Comentou sobre a moção de repudio e lembrou que não dever ser uma guerra de um setor 
com o outro e sim lutar na mesma direção, e relata que esse reajuste não é o ideal por todo o trabalho 
feito com a uva, pois só quem trabalha e deposita seu suor sabe o preço ideal desse produto. Também 
falou sobre atendimento do SAMU que já foram iniciadas essas conversas fora do horário do posto de 
saúde e relatou que as administrações estão tentando se entender e trouxe alguns afazeres que serão 
realizados para próxima semana. Agradeceu a presença do gerente do banco do Sicredi Leonir e comentou 
sobre agenda e cronograma das próximas sessões. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a 
presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, ao um dia do 
mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.  
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