
 

ATA 1317/2021 

Aos 07 dias do mês de junho 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), Antônio Rode (Republicanos). 

O vereador Vinícius Salvador (PSDB) justificou falta por motivos de saúde. O Presidente Maico Morandi 

invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que a vereadora 1 suplente faca 

seu juramento, declarando-a empossada e ocupando seu lugar. Em seguida o vereador Gilnei Smiderle fez 

a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1316/2021. No Pequeno Expediente 

a vereadora Giseli Boldrin Rossi comunicou que solicitou algumas correções na localização no google, e 

quem tem seus pontos errados pode passar para o Gilnei que ele faz a correção. Informou que todos que 

tem ou tiveram problemas com a linha de telefonia comuniquem a Câmara de Vereadores para que juntos 

entramos fortalecidos em ação pública contra a OI. Abordou sobre as emendas parlamentares destinadas ao 

município. O vereador Leandro Martello desejou melhoras aos colegas vereadores que estão afastados 

por motivos de saúde. Reclamou sobre o atendimento no posto de saúde, pois hoje tiveram munícipes que 

estiveram saindo do isolamento e foram até o posto e praticamente foram expulsos do posto de saúde. O 

vereador Lino Peccati desejou um bom trabalho a colega Lara, defendeu a indicação para o treinamento 

de emissão da nota fiscal eletrônica e lamentou o fato ocorrido de um agente penitenciário relatado no 

Jornal Pioneiro. O vereador Antônio Rode deu as boas-vindas a vereadora Lara Borella e disse que desde 

o momento que os munícipes se colocam como candidatos já são corajosos. Reclamou do odor próximo a 

residência do Marciano. A vereadora Deise Bunai relatou que estão resolvendo o problema do odor citado 

pelo colega vereador Antônio Rode. Comunicou o calendário da vacinação da gripe e da Covid. Comentou 

sobre o menino Pedro Pastore que está ficando famoso por valorizar a cultura do agro no qual espera que 

incentive os demais. No Grande Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi aproveitou a semana do 

meio ambiente para solicitar conscientização das pessoas para preservação do meio ambiente. Abordou 

temas sobre o excesso de lixo produzidos onde não é possível jogar fora do planeta, por isso defendeu a 

reciclagem e políticas públicas que obriguem a reciclagem, citou o plástico e o petróleo como vilões do 

meio ambiente. Na ordem do dia entraram na casa os seguintes projetos: Projeto Nº 22, de 31 de maio 

de 2021 – Que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, do Município de Nova Pádua para o período de 

2022 a 2025 e dá outras providências. Projeto Nº 23, 01 de junho de 2021 - Dispõe sobre a Política 

Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e o Conselho 

Tutelar. Projeto Nº 24, 07 de junho de 2021 - Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a 

Associação de Turismo da Serra Nordeste – ATUASERRA, e dá outras providências. Projeto Nº 25, 07 de 

junho de 2021 - Cria crédito adicional especial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no Orçamento 

de 2021 do Município de Nova Pádua. Projeto Nº 26, 07 de junho de 2021 - Cria crédito adicional especial 

no valor de R$ 6.372,64, (seis mil trezentos e setenta e dois reais com sessenta e quatro centavos), 

Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua. 
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Projeto Nº 27, 07 de junho de 2021 - Cria crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), no Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua. Também foram aprovados por unanimidade 

as seguintes proposições: Indicação Nº 41 – Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja estudada a possibilidade de uma parceria entre 

Prefeitura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, e Emater, para 

disponibilizar treinamento sobre nota fiscal eletrônica a todos os Agricultores. Indicação Nº 42 - Os 

vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 

regimentais, que seja construído um estacionamento coberto no setor externo do posto de saúde de Nova 

Pádua. Projeto de lei legislativo Nº 001, de 31 de maio de 2021 - Institui a “Semana Municipal do meio 

ambiente” e dá outras providências. Nas explicações pessoais a vereadora Lara Borella agradeceu ao 

partido MDB e ao Demétrio pela oportunidade, ao povo que confiou nela seu voto e desejou melhoras ao 

colega Demétrio Pan. A vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou o debate sobre a lei do vinho onde 

querem ampliação da listagem na importação de vinho. Comentou a aprovação da Lei que os doadores de 

sangue também entram na lista de prioridade de atendimento em caixas, prefeituras e outras. O vereador 

Gilnei Smiderle deu as boas-vindas a colega Lara. Falou da atribuição de vereador e ressaltou a importância 

de cada um dentro da administração do município, desde o varredor de rua até o prefeito municipal. O 

Presidente Maico Morandi lembrou do alistamento militar. Avisou que no dia 9 encerra o prazo de 

pagamento de IPTU com desconto. Comunicou o calendário de vacinação da Covid-19, e afirmou que a 

situação de no Nova Pádua não é alarmante, mas é preocupante, pois tivemos um amento de casos. Abordou 

as obras no travessão Bonito, Leonel e Barra que estão em andamento. Relatou que está formalizada a 

comissão para escolha do agricultor emérito. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à 

qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos sete dias do mês de junho de 

dois mil e vinte e um.  
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