
 

ATA 1309/2021 

Aos 12 dias do mês de abril 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), Demétrio Pan, Leandro Martello (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 Demétrio Pan fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1308/2021. No Pequeno Expediente o Vereador Gilnei 

Smiderle desejou feliz aniversario ao colega vereador Vinicius Salvador. Agradeceu os colegas vereadores 

por ter acatado a ideia de buscar soluções quanto a telefonia fixa no município onde hoje já tivemos uma 

reunião com um advogado. Também mencionou a reportagem do jornal o florense com entrevista com os 

prefeitos de Flores de Cunha e Nova Pádua onde destacava que o prefeito paduense era o mais jovem, e se 

dizia preocupado com o orçamento do município. A Vereadora Giseli Boldrin Rossi desejou feliz 

aniversario ao Vinicius Salvador. Colocou a independência entre os Poderes Executivos e Legislativos. 

Relatou que esteve na secretaria da saúde para e ressaltou sua ideia para que seja criado um grupo de 

WhatsApp para a área da saúde, segundo o diretor em duas semanas já estará criado. Relatou a 

disponibilidade de um medicamento para transtornos mentais. Observou que muitas pessoas não sabem se 

medicamento está disponível na farmácia do posto, e alertou que devem buscar pelos seus princípios ativos 

e não por marcas específicas. O Vereador Leandro Martello parabenizou os munícipes que limparam os 

terrenos no perímetro urbano. Relatou que tem queixas de munícipes de falta de medicamentos que se 

estende por três meses, por isso entrou em contato com o secretario Odir Boniatti que diz que em breve 

estará disponível. O Vereador Lino Peccati lamentou a partida de um munícipe que sempre incentivou a 

cultura, e parabenizou a família que tem três gerações na mesma propriedade onde o relacionamento é 

muito bom e segue de exemplo para muitos de nos. Enalteceu serviços de qualidade da retroescavadeira no 

município. Por fim, parabenizou o aniversariante Vinícius Salvador. O Vereador Vinícius Salvador 

agradeceu as felicitações pelo aniversário, agradeceu o apoio de todos por ser novato na câmara. Relatou 

sobre a limpeza dos containers que está ocorrendo e só não foi concluída devido alguns containers deterem 

resíduos, assim que ocorrer o recolhimento desse lixo os servidores irão finalizar o trabalho de limpeza. No 

Grande Expediente não tiveram escritos. Na ordem do dia foi aprovada por unanimidade a seguinte 

proposição: Indicação nº 32/2021 O vereador da bancada do Republicanos, solicita a Mesa Diretora, 

conforme suas atribuições regimentais, para que tome as providências legais para colocar em prática as 

disposições do DECRETO LEGISLATIVO Nº 2, DE 23 DE MAIO DE 2017 que “institui o Certificado 

Emérito Agricultor do ano e dá outras providencias. ” Nas explicações pessoais a vereadora Deise Bunai 

falou da importância da cultura, o qual faz parte do instituto Flavio Luiz Ferrarini, relatando que está 

participando da restauração da biblioteca e dar uma nova vida ao ambiente. Por isso, pediu que as pessoas 

que tenha registros do prédio nos comunique que vai contribuir para a revitalização. O vereador Antônio 

Rode parabenizou o vereador Vinicius pela passagem do aniversário e ressaltou seu belo trabalho como 

vereador e pessoa que é. Também colocou a reunião com o advogado. Criticou a legislatura passada que 

não executou o projeto de sua autoria que homenageia os agricultores destaque do ano. 
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O vereador Demétrio Pan lamentou a passagem de Ângelo Perosa, e destacou o legado da família com 

mais de 70 anos de casados. Alertou ao povo de município que a pandemia continua e que todos tenham 

cuidado. Giseli Boldrin Rossi relatou que desde que iniciou o ano letivo está em contato com a direção da 

escola para saber o andamento do quadro de professores, mas na semana passada a coordenadora da quarta 

crê comentou que a diretora disse estar se sentido muito pressionada pelas frequentes perguntas, a diretora 

também falou que a escola é estadual e não municipal, e os vereadores não tem que se chatear. Lamentou 

o ocorrido, pois entende que é um dever manter os munícipes sempre informados, relatou que sempre teve 

a intenção de ajudar, buscar soluções. O Presidente Maico Morandi sobre a cobrança do colega Tonico, 

afirmou que está previsto no calendário da câmara o qual foi a primeira coisa que pediu para a direção da 

casa providenciar. Na final de semana teve vacinação no posto de saúde, no sábado foram 51 pessoas, por 

isso agradeceu os profissionais da saúde do município que estão se dedicando com muita organização. 

Relatou que encaminhou um oficio ao deputado Sergio Turra, solicitando a flexibilização da abertura de 

estabelecimentos comerciais e o mesmo encaminhou a ao chefe da casa civil e o gabinete de crise do Estado 

do RS. Na última semana tivemos uma pequena flexibilização para poder trabalhar. Sobre a reunião que 

tivemos as 16h por tratar sobre um problema trazido pelo colega Gilnei que é telefonia fixa. Colocou a casa 

a disposição das pessoas que tiveram problemas que passem seus contatos, para que em primeiro momento 

fazermos um mapeamento de pessoas que já tiveram esse problema e depois tomarmos o segundo passo. 

Tribuna livre. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo 

presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte 

e um.  
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