
 

 

 

ATA 1315/2021 

Aos 24 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 Antônio Rode fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1314/2021. No Pequeno Expediente o vereador Deise Bunai 

pediu ao povo paduense que gostaria de contribuir na doação de cobertores e roupas que serão voltados a 

um brechó beneficente, e reforçou que à procurem para que possa recolher essa doação.  Comentou sobre 

a data de vencimento do IPTU, a data limite para que possam fazer uso do desconto. O vereador Demétrio 

Pan comentou sobre a Covid-19 que os casos começaram a aumentar novamente e pediu ao povo paduense 

que mantenha o cuidado. O vereador Gilnei Smiderle comentou sobre a super safra da uva da qual 

vivenciou e momentos tensos durante ela pela grande produção, mas que esteve calmo pois sua família é 

sócia de uma cooperativa, significando que sua uva já tem seu destino. Também frisou que devemos estar 

ao lado da cooperativa. Parabenizou os presidentes da cooperativa pela ótima administração. O vereador 

Giseli Boldrin agradeceu a explanação do plano plurianual realizada pelo prefeito, aonde todas as áreas 

estão bem comtempladas e terão investimentos sempre buscando o bem-estar dos munícipes e 

desenvolvimento do município. Agradeceu o vereador Antônio Rode pela emenda parlamentar do deputado 

Carlos Gomes. Trouxe a informação que os próximos a serem vacinados serão os professores, assim que 

chegarem as próximas doses. Sobre os telefones fixos comentou que está auxiliando a todos que possuem 

problemas e tem dificuldade de efetuar a ligação. O vereador Leandro Martello parabenizou ao prefeito 

pela explanação do Plano Plurianual PPA. Pediu ao povo paduense para que tomem cuidado com a Covid 

– 19. No Grande Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi enalteceu à Cooperativa Nova Aliança, 

fazendo um breve resumo da sua história, comentou sobre os produtos que a empresa produz e trouxe alguns 

números das safras dos anos anteriores. O vereador Lino Peccati comentou sobre a moção de 

congratulação à Cooperativa Nova Aliança, relatou fatos que acontecem dentro de uma administração. 

Também comentou sobre as primeiras produções, o quanto era produzido, sua qualidade fazendo uma 

comparação com os dias de hoje. Na ordem do dia foi aprovada por unanimidade as seguintes proposições:  

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 05 – Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam que 

seja entregue uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO as vinícolas de Nova Pádua, Boscato Vinhos Finos, 

Cave de Angelina e Vinhos Fabian pela aprovação do uso do Selo de Indicação de Procedência Altos 

Montes Safra 2020. INDICAÇÃO Nº 40 - O vereador da bancada do PSDB, solicita ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, e este demande ao setor competente, para que proceda com os 

tramites legais para que o município volte a ser associado na ATUASERRA -  Associação de Turismo da 

Serra Nordeste - IGR Instância de Governança Regional Uva e Vinho Serra Gaúcha.  
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Nas explicações pessoais a vereadora Giseli Boldrin Rossi destacou que o melhoramento das câmeras de 

monitoramento está incluso no plano plurianual PPA. Alertou a todos pelos golpes que vem acontecendo, 

por celulares, WhatsApp e créditos consignados. Sobre a Covid-19 comentou que devemos manter os 

cuidados e relatou que o Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou. O Presidente Maico Morandi 

agradeceu ao prefeito e sua equipe pela explanação do plano plurianual PPA, comentou também sobre os 

investimentos que devem ser feitos no município. Comentou sobre o IPTU que teve um aumento de 10% 

junto à inflação. Relatou sobre o oficio de duas emendas parlamentares recebidas por deputados, uma de 

200 mil reais do deputado Afonso Hamm que são voltados a pavimentação e infraestrutura. Também 

agradeceu o deputado de Nereu Crispim pela emenda de 20 mil reais voltados a rumo da saúde. Colocou 

que na próxima semana teremos a entrega da moção de congratulação ao Esporte Clube. Sem mais a constar, 

eu Andersson Bunai, 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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