
 

ATA 1310/2021 

Aos 19 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 Gilnei Smiderle fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1309/2021. No Pequeno Expediente o Vereador Antônio 

Rode comentou sobre a visita do padre José Mussoi a casa legislativa, que hoje estará na tribuna livre, e 

desejou boas-vindas a ele, também relatou o que se passou com o antigo pároco desde sua própria crisma a 

crisma de suas filhas. Relatou sobre a indicação que colocou e que veio a pedido da população, para poder 

ajudar a veterinária que não vem dando conta da demanda. Também comentou sobre os novos casos de 

Covid - 19 que aconteceram no final de semana. A Vereadora Deise Bunai comentou sobre a banda Santa 

Cecília que hoje está completando 108 anos de vida, parabenizou o colega vereador Lino que participa. 

Relatou sobre a semana da mulher que está sendo organizada pela secretaria Josenice e trouxe informações 

do cronograma das próximas semanas que virá acontecer.  O Vereador Demétrio Pan parabenizou a banda 

Santa Cecilia pela comemoração de seu aniversário. Pediu ao povo paduense para se cuidar da Corona 

vírus, pois neste final de semana teve 12 novos casos. O Vereador Gilnei Smiderle parabenizou a sua mãe 

pelo seu aniversário que acontece no mesmo dia que é comemorado o dia do índio. Comentou que esteve 

na secretaria de obras, e parabenizou o trabalho feito no travessão Divisa e pela conclusão do trecho que 

liga ao travessão Paredes. Parabenizou a todos os funcionários que estão sempre buscando ajudar de todos 

as formas. A Vereadora Giseli Boldrin Rossi agradeceu a todos os paduenses pelas doações ao projeto 

mão amiga. Lembrou que começou a campanha do agasalho e citou todos os locais que devem estar 

recolhendo as doações. Também pediu aos empreendedores paduenses para que divulguem vagas de 

emprego para dar oportunidade ao trabalhador local. Parabenizou ao secretário Celso pela obra finalizada 

no travessão Divisa. Sobre a secretaria da agricultura comentou que saiu o edital das pequenas maquinas, 

que vão auxiliar a todos que necessitarem e não só agricultores. Também lembrou a campanha de doação 

de sangue está acontecendo no salão paroquial de Flores da Cunha. No Grande Expediente a Vereadora 

Giseli Boldrin Rossi comentou sobre as datas comemorativas que ocorrem a nível brasileiro, que são 19 

de abril o dia do índio, 21 de abril o dia de Tiradentes, 22 de abril o descobrimento do Brasil e citou o 

contexto de cada data. O Vereador Lino Peccati comentou sobre a banda Santa Cecilia que hoje comemora 

108 anos, fez um breve resumo da sua história e citou alguns fundadores da banda até a atual geração. 

Comentou as apresentações que a banda fez, em diversos lugares. Na ordem do dia foi aprovada por 

unanimidade as seguintes proposições: Indicação nº 33/2021 O vereador da bancada do Republicanos, 

solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que estude a possibilidade de contratar 

um auxiliar de médico veterinário para serviços de campo. Indicação nº 34/2021 Os vereadores da bancada 

do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja subsidiado 

os serviços de mini escavadeira de esteira e mini carregadeira utilizados para aberturas de estradas em 

parreirais.  
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Nas explicações pessoais não teve inscritos. O Presidente Maico Morandi parabenizou a banda Santa 

Cecilia pelo seu aniversário, fez um breve resumo de uma participação que esteve presente. Também 

colocou que esteve conversando com o prefeito Danrlei Pilatti sobre as metas alcançadas nesses 100 dias, 

que está no plano de governo, comentou também sobre a futura aquisição das minis maquinas. Comentou 

sobre a indicação do colega vereador Antônio Rode que futuramente deverá ser atendida, pois a veterinária 

não tem experiência com animais de grande porte. Trouxe também informações do que foram realizados 

nas últimas semanas. Comentou que esteve conversando com a secretaria da saúde, e se certificando sobre 

a falta de medicação. Ao final da sessão tivemos a Tribuna livre com o Pároco José Mussoi de Nova 

Pádua, que se apresentou e desejou uma boa legislatura s todos os vereadores, também se colocou à 

disposição para um trabalho harmonioso entre paróquia e poder público, ao fim concedeu a benção. Sem 

mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais 

vereadores. Sala de Sessões, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.  
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