
 

 

 

ATA 1313/2021 

Aos 17 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 Vinicius Salvador fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1313/2021. No Pequeno Expediente a vereadora Giseli 

Boldrin Rossi comentou o relatório de avaliação das metas fiscais que foi apresentado pelo prefeito, onde 

colocou os objetivos de obras e aquisições que tem até o final do ano com a atual previsão de orçamento. 

Foi apresentado as receitas e despesas que demonstram um superávit de mais de um milhão no qual o valor 

já está destinado, o que é bom pois teremos recurso para investimentos. Citou a redução com despesas de 

pessoal. O vereador Leandro Martello elogiou o trabalho na secretaria de obras com estradas bem 

patroladas e cascalhadas. Também agradeceu a boa apresentação das metas fiscais. O vereador Lino 

Peccati elogiou a apresentação do prefeito, e agradeceu a disponibilidade de ouvir opiniões. Comentou o 

sentimento de pandemia que deixa as pessoas mais desanimadas, no entanto o trabalho no município 

continuou, com empecilhos de poder fazer mais eventos. O vereador Vinicius Salvador justificou a 

indicação feita para limpeza da rua que tem lama. O vereador Antônio Rode elogiou a administração com 

os números apresentados, provando a capacidade de administrar embora prefeito jovem que juntamente 

com o legislativo estamos fazendo um grande trabalho. Relatou que o Carlos Gomes já enviou para Nova 

Pádua mais de 800 mil, chegando agora mais 250 mil para o turismo, por isso acredita que o deputado deve 

ser lembrado nas próximas administrações. No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do 

dia foi aprovada por unanimidade as seguintes proposições: Indicação nº 39 – O vereador da bancada do 

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

competente, e este demande ao setor competente, para que seja realizada limpeza de lama acumulada em 

via pública na área central do município. O Projeto de Lei Complementar nº 002 Acrescenta parágrafos 

ao art. 24 da Lei Municipal nº. 247, de 17 de setembro de 1996 – Código Tributário Municipal.  Projeto 

de Lei nº 20 - “Cria Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 

reais) no orçamento 2021”. Projeto de Lei nº 21 - Cria Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2021 

do Município de Nova Pádua, no valor de R$ 238.856,00 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta 

e seis reais). Nas explicações pessoais a vereadora Deise Bunai parabenizou o município de Flores da 

cunha pelos 97 anos de história. Sobre a vacina da influenza comunicou que hoje acabou, mas que em breve 

chegará mais doses ao município. Também comentou que chegou vacinas coronavac para quem está 

esperando a segunda dose. Alertou para conscientização e prevenção do câncer de boca. Elogiou o prefeito 

Danrlei Pilatti pelo trabalho que vem fazendo, e em especial em como recebe as pessoas e as ouve. 
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A vereadora Giseli B. Rossi estendeu o convite para a população que quiser participar de filo virtual em 

um site chamado girotondo que logo após finalizado será realizado um curso de talian que futuramente 

quem tem esse curso poderá ministrar aulas nas escolinhas como é língua cooficial. Incentivou as pessoas 

que tem carro emplaquem como Nova Pádua pois contribui para o município. O vereador Demétrio Pan 

parabenizou o prefeito pela explanação das metas e ficou feliz com a notícia que foi iniciado o subsidio 

para serviços de maquinas de pequeno porte. Comentou que agricultura não parou na pandemia, tivemos 

uma super safra, mas não sabemos quanto vamos receber. O vereador Gilnei Smiderle comentou o 

descontentamento com os serviços de veterinários e que ao cobrar o secretario sobre as soluções para esse 

problema ele colocou a terceirização desses serviços, relatando nomes de médicos veterinários do 

município de Nova Pádua. O Presidente Maico Morandi elogiou o prefeito Danrlei na apresentação e 

ressaltou que a palavra prudência foi citada diversas vezes. Citou o número que chegou atenção é a perda 

com arrecadação com a barragem, no entanto recursos estaduais e federais se mantiveram estáveis. 

Agradeceu o intermédio do vereador Antônio Rode com mais uma emenda do deputado federal Carlos 

Gomes, pois quem ganha é a comunidade. Relatou que desde quinta-feira foi aberto o cadastramento para 

serviços de penas máquinas. Revelou que está em tratativa com o secretário da agricultura para realização 

do projeto do agricultor de destaque. Comentou a entrega das moções. Por fim parabenizou o município de 

Flores da Cunha pelos 97 anos. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será 

assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos dez dias do mês de maio de dois mil e 

vinte e um.  
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