
 

 

 

ATA 1316/2021 

Aos 31 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), Leandro Martello (MDB), Vinícius Salvador (PSDB), Antônio 

Rode (Republicanos). O vereador Demétrio Pan (MDB) não se fez presente devido a problemas de saúde.  

O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando 

que o vereador Deise Bunai fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 

1315/2021. No Pequeno Expediente o vereador Lino Peccati comentou sobre a moção de apoio a o ITR 

que podem ser verbas futuras que devem chegar ao município. Comentou sobre o asfalto que está sendo 

realizado no Travessão Bonito. Relatou sobre as festas que deixaram de acontecer no mês de maio devido 

a pandemia da corona vírus. O vereador Vinicius Salvador comentou sobre o início da vacinação dos 

professores. O vereador Antônio Rode desejou melhoras ao colega vereador Demétrio Pan. Parabenizou 

aos colegas da bancada dos Progressistas pelas verbas conquistadas com seus deputados no valor total de 

220 mil reais. Parabenizou a diretoria do Ferroviário pela conquista do pentacampeonato da Copa 

Libertadores do Nordeste gaúcho. A vereadora Deise Bunai comentou sobre o mês de maio que é o mês 

conscientização do câncer de boca e reforçou que começou a distribuição de protetores labiais. Também 

comentou que no posto de saúde continua a distribuição do protetor solar. Relatou sobre a nova 

ginecologista do posto de saúde que vem se destacando e sendo uma excelente profissional. O vereador 

Gilnei Smiderle parabenizou a diretoria do ferroviário pela conquista do pentacampeonato e sua 

organização, citou o nome de cada membro da diretoria e elogiou a todos. No Grande Expediente a 

vereadora Lino Peccati parabenizou o Esporte Clube Ferroviário pela conquista de mais título da Copa 

Libertadores do Nordeste tornando-se pentacampeão, e ressaltou a organização da equipe, citou alguns 

trechos da história do clube. Moção de Congratulação após o pequeno expediente tivemos a entrega da 

moção de congratulação ao esporte clube Ferroviário pela conquista do pentacampeonato. Na ordem do 

dia tivemos: Pedido de Licença o vereador Demétrio Pan, vereador da Bancada do MDB, vem requerer 

em conformidade com o Art. 36 inciso II da Lei Orgânica Municipal e art. 170 do Regimento Interno deste 

Poder Legislativo, a concessão de licença por um período de 30 dias a contar na data de 01 de junho a 30 

de junho do corrente ano por motivos particulares. Também foram aprovadas por unanimidade as seguintes 

proposições: MOÇÃO DE APOIO Nº 06 – Os vereadores da bancada dos Progressistas, solicita a Mesa 

Diretora, para que seja encaminhado uma MOÇÃO DE APOIO ao Projeto de Lei nº 1173/2021, de autoria 

do Deputado Federal Afonso Hamm (PP/ RS), que altera a Lei nº11250, de 27 de dezembro de 2005, para 

destinar parcela do repasse do ITR (Imposto Territorial Rural) a manutenção das estradas vicinais. 

MOÇÃO DE APOIO Nº 07 – Os vereadores da bancada dos Progressistas, solicita a Mesa Diretora, para 

que seja encaminhado uma MOÇÃO DE APOIO ao Projeto de Lei Nacional nº 04/2021, que objetiva 

recompor verbas para o plano safra 2021/2022 de autoria do deputado Heitor Schusch (PSB/RS). Nas 

explicações pessoais a vereadora Deise Bunai parabenizou a todos que fazem parte da comissão técnica 

do Esporte Clube Ferroviário, enalteceu também as mulheres que fazem parte da história do clube.  
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O vereador Antônio Rode parabenizou mais uma vez a equipe do Esporte Clube Ferroviário, também 

relembrou a conquista do Loteamento Baggio em cima do Ferroviário no campeonato municipal de Nova 

Pádua. O vereador Leandro Martello parabenizou a comissão técnica do ferroviário pela organização e 

conquista do título da copa libertadores do Nordeste. Também pediu para que o povo paduense tome mais 

cuidados com o Covid – 19. A vereadora Giseli Boldrin Rossi agradeceu ao a secretário da saúde pela 

criação do grupo de WhatsApp criado para organização de vacinas e demais afazeres. Agradeceu ao 

advogado Thomas Berton pelo apoio na conduta do caso da telefonia oi, aonde grande parte dos munícipes 

vem tendo problemas. Comentou que no Rio Grande do Sul mais de 130 mil gaúchos terão que devolver o 

auxílio emergencial. Fez alguns comentários sobre duas leis que foram sancionadas a nível nacional. O 

Presidente Maico Morandi comentou que esteve presente na reunião do CONDAP que a pauta era sobre 

o projeto que nomeia o agricultor do ano, explicou como o projeto funcionará. Comentou que teve mais 

uma confirmação de uma emenda voltada a saúde no valor de 100 mil reais, e outra emenda no valor de 

100 mil reais para recurso livre, aonde a prefeitura pode destinar o valor da emenda para qualquer área do 

município. Relatou sobre a data final para alistamento militar e citou documentos necessários para dispensa. 

Também falou como irá funcionar o sistema de alimentação do Salão Paroquial de Nova Pádua na festa de 

Santo Antônio. 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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