
 

ATA 1312/2021 

Aos 03 dias do mês de maio 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 Leandro Martello fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1311/2021. No Pequeno Expediente o vereador Demétrio Pan 

parabenizou a coordenadora da 4 CRE Viviane pela explanação sobre o plano municipal de educação 

expondo os custos que o município tem com educação. O vereador Gilnei Smiderle comentou sobre a 

febre amarela que é um problema grande que está se alastrando cada vez mais no RS, por isso pediu que os 

paduenses fiquem em alerta. Também comentou a apresentação da coordenadora da CRE Viviane Devale. 

Enalteceu o trabalho da Brigada Militar de Nova Pádua como pioneiros na serra com o projeto novo rumo. 

A vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou o retorno das aulas. Também enalteceu a boa notícia da 

coordenadora Viviane com o quadro de professores do estado completo, assim como abordou assuntos 

como a mudanças no plano de educação que são leis que são atualizadas. Comemorou a melhora de sinal 

da Vivo no centro de Nova Pádua. Detalhou o andamento do projeto de subsídios de pequenas máquinas 

que ainda não está em vigor. Lembrou o dia do trabalho e o aniversário de falecimento de Airton Senna, e 

no dia hoje 3 de maio foi o dia que a primeira mulher ter direito a voto. O vereador Leandro Martello 

retirou. O vereador Lino Peccati comentou sobre o dia do trabalho que passou no sábado e destacou alguns 

pontos do que pensa sobre o trabalho. No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foi 

aprovada por unanimidade a seguinte proposição: Indicação Nº34 – O vereador da bancada do PSDB, 

solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja realizada a troca de local 

da placa de “Pare” em importante via, na equina da Rua Bortolo Bigarella com a rua Carlos Mantovani, 

próximo ao Restaurante do Gaúcho sentido Salão Paroquia/Esquina. Também foi aprovada com sete votos 

favoráveis e um contrário do vereador Lino Peccati a Indicação Nº 35 – Os vereadores da bancada do MDB 

indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria 

competente, estude a possibilidade de adquirir uma ensiladeira para o uso dos agricultores. Nas explicações 

pessoais a vereadora Deise Bunai levantou a questão da falta de água em alguns lugares no município 

onde a situação está bem crítica e pediu a conscientização das pessoas para o bom uso da mesma. Também 

parabenizou o trabalho do Roberto Boldrin. Enalteceu o projeto espaço mulher que está no ar e que já teve 

palestra da Dra. Paduense Janine Alessi. Giseli Boldrin Rossi comentou que moradores do travessão 

Curuzzu a procuraram para solicitar a instalação de uma placa que é uma demanda de outra gestão, mas 

procurou se informar da não realização da indicação e comentou sobre o projeto de nomeação das estradas 

do município. Comentou sobre os alargamentos de estrada que é uma demanda de todos munícipes e 

defende que o máximo que der para fazer se faça. Sobre o dia do trabalho defendeu que trabalhe com o que 

você gosta e você nunca precisara trabalhar na vida. O vereador Antônio Rode comentou novamente sobre 

a questão do médico veterinário no município. Também apoiou a indicação do colega Vinicius Salvador, 

só atentou com o fato da legislação sobre a localização da placa. Manifestou seu apoio a greve dos 

professores caso não sejam vacinados em ordem prioritária. O vereador Lino Peccati também comentou 

a falta de agua e defendeu a conscientização da população.  
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O Presidente Maico Morandi enalteceu o aspecto de democracia com opiniões diferentes dentro da casa, 

expondo suas opiniões, mas com respeito. Comentou o dia do trabalho principalmente aos trabalhadores de 

Nova Pádua, que são o reflexo do sucesso do município. Abordou sobre a apresentação da coordenadora 

da CRE Viviane referente ao PME. Comemorou a volta às aulas e o quadro 100% de professores na Escola 

Luiz Gelain. Parabenizou o trabalho de todos perante a inauguração do espaço mulher que já tem receitas 

e palestra da Dra. Janine Alessi. Fez a leitura de detalhamento para vacinação de pessoas com 

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

presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.  
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