
 

ATA 1311/2021 

Aos 26 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 Giseli Boldrin Rossi fizesse a leitura de um trecho 

da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1310/2021. No Pequeno Expediente o Vereador Leandro 

Martello parabenizou o colega Demétrio pela passagem do aniversário. Comentou sobre a indicação para 

contratação do veterinário, sugerindo que fosse alguém de Nova Pádua que se disponha a fazer o 

atendimento nos finais de semana. O Vereador Lino Peccati comentou as obras que vem sendo realizadas 

pelo executivo, e a obras que estão em planejamento. Desde aberturas de estradas, conserto de iluminação, 

terraplanagem do centro cultural. Na área de saúde chegando nas 1500 pessoas vacinadas, na educação 

aguardando a permissão para início das aulas. O Vereador Vinícius Salvador parabenizou o colega 

vereador Demétrio Pan pela passagem do aniversário. Alertou para os cuidados que devemos ter com o 

Covid-19 mesmo após vacinação. O Vereador Antônio Rode felicitou o colega vereador Demétrio Pan 

pela passagem do aniversário. Abordou sobre a indicação para contratação do assistente veterinário, e 

solicitou urgência na resolução do problema, pois a demanda é grande. Relatou que por muito tempo 

próximo de vários policiais e sabe da dificuldade a brigada encontra com matérias, suporte entre outras por 

isso temos que enaltecer o trabalho que realizam. Parabenizou o trabalho que vem realizando 

principalmente perante o projeto que está sendo implementando no município. A Vereadora Deise Bunai 

comentou sobre a campanha de doação de sangue, no qual junto com os colegas vem estudando forma para 

viabilizar uma campanha no município. Enquanto o grupo for pequeno fica viável a prefeitura disponibilizar 

o transporte para realizar junto de Flores da Cunha aos poucos ir conscientizando os munícipes chegando 

em novembro a coleta poderá ser no próprio município. Será divulgado os números de telefone para quem 

tenha interesse a participar do grupo no WhatsApp. No Grande Expediente a vereadora Giseli Boldrin 

Rossi relatou que junto da bancada progressista visitou a assembleia legislativa para buscar soluções nas 

principais demandas do município além de emendas parlamentares. Por isso, convidou a todos vereadores 

que busquem seus deputados para fortalecer cada vez mais nosso município e região, além de ser importante 

para os vereadores de primeiro mandato para formar contatos. Colocaram ao deputado Sérgio Turra e 

senador Heinze as necessidades como auxilio federal no seguro agrícolas, recapagem da ERS 122. Uma 

notícia boa trazida é um projeto 1.173/2021 do deputado federal Afonso Hamn para que o município possa 

reter uma porcentagem do valor do ITR. Comentou um bloquei de 9 milhões em emendas parlamentares. 

Na ordem do dia foi aprovada por unanimidade as seguintes proposições: Projeto de Lei nº 019, de 16 

de abril de 2021 que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico, Artístico do Município de Nova 

Pádua – RS. Nas explicações pessoais o vereador Gilnei Smiderle parabenizou o colega vereador 

Demétrio Pan pela passagem do aniversário. Relatou a ida em busca de recursos, conhecer a assembleia, 

visita nos gabinetes, e se encontraram com o senador Luiz Carlos Heinze que colocou o contato de seus 

assessores a disposição. O vereador Lino Peccati parabenizou o colega vereador Demétrio Pan, não só 

pela passagem do aniversario como pela pessoa que és como líder comunitário, de família.  
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Parabenizou a Brigada Militar pelo projeto Novo rumo e valorizou a todos que fazem um pouco mais do 

que suas atribuições mandam, bem como aos colegas progressistas que foram a Porto Alegre sem retirar 

diárias que seriam de direito, mas não fizeram uso. A vereadora Giseli Boldrin corrigiu a informação dos 

números de vacinados, colocou que nas obras além do que foi levantado pelo colega vereador Lino Peccati 

será feito a demarcação no travessão Barra. Explanou sobre o trabalho na câmara perante as reclamações 

na telefonia. Também defendeu a resolução do problema com a medica veterinária. O vereador Demétrio 

Pan agradeceu as mensagens de felicitações de aniversário. Comentou sobre os consultórios médicos 

estarem cheios, por isso pediu para que as pessoas continuem se cuidando. O vereador Antônio Rode 

colocou que muitas vezes os vereadores são mal vistos por vir na sessão uma vez por semana, no entanto 

são vereadores 24 horas por dia. Relatou que já conseguiu. Um milhão e trinta reais com o deputado Carlos 

Gomes para o município de Nova Pádua. O Presidente Maico Morandi quem está envolvido na política 

sabe da dificuldade que é encontrar candidatos a vereança, sempre estamos trabalhando em contato com 

prefeito, secretários deputados. Falou sobre as obras que estão em andamento no município. Lamentou o 

atraso na entrega de vacinas pelo governo federal. O retorno das aulas das aulas onde o governo do RS 

havia autorizado o retorno, no entanto houve uma decisão do poder judiciário impendido, mas pediu para 

que os pais acompanhem as redes sócias do município que estar divulgando as diretrizes para o retorno. 

Agradeceu a Brigada Militar pelo programa Novo Rumo que é pioneiro na serra gaúcha. Na Tribuna Livre 

o Sargento Fávero usou a tribuna para divulgar o Projeto Novo Rumo que cria um georreferenciamento no 

interior do município que facilita a localização das propriedades. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, 

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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