
ATA 1320/2021 

Aos 28 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), Lara Borella, Leandro Martello (MDB), Antônio Rode 

(Republicanos), Vinícius Salvador (PSDB). O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus, 

deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que o vereador Lino Peccati fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1319/2021. No Pequeno Expediente a vereadora Giseli 

Boldrin Rossi comentou sobre o oficio relacionado ao Projeto de Lei Nº 04 de 2021 que fala sobre o 

reajuste do plano safra aonde o mesmo foi aprovado, em seguida fez uma breve explanação do projeto. O 

vereador Leandro Martello comentou sobre as lâmpadas queimadas no centro da cidade, pediu aos 

munícipes que liguem para secretaria de obras para que possam ser feitas a manutenção. Comentou que 

conversou com alguns munícipes que tiverem problemas com seu telefone fixo e comentou que encaminhou 

seus contatos ao vereador Gilnei e vereadora Giseli. O vereador Lino Peccati comentou sobre a verba de 

15 milhões destinada ao Hospital Geral de Caxias do Sul vinda do governador estadual para finalizar as 

reformas e ampliações que haviam sido interrompidas. Relatou sobre atração beneficente que ocorreu no 

último fim de semana, aonde promoveram uma live beneficente destinadas ao Hospital Fatima de Flores da 

Cunha. O vereador Vinicius Salvador agradeceu os munícipes que estão arrumando suas calçadas, assim 

deixando a cidade mais bonita e pediu para que alguém do executivo fiscalize se realmente todos estão 

deixando os dois metros conforme a lei municipal. O vereador Antônio Rode parabenizou a secretaria de 

obras pelo trabalho realizado na casa do munícipe Marciano Provence, aonde estiveram concertando o 

esgoto. Agradeceu a secretaria da saúde pelo atendimento prestado do ocorrido com seu filho, sempre 

prestativos preocupados com a situação dele. No Grande Expediente a vereadora Deise Bunai usou a 

tribuna para falar sobre o tombamento da subprefeitura de Nova Pádua, aonde é um marco histórico, por 

ser o primeiro a ser realizado no município. Citou alguns conceitos culturais voltados a história da cidade 

e explanou fatos e acontecimentos que aconteceram no decorrer dos anos. O vereador Antônio Rode 

comentou sobre o Projeto de Lei Legislativo do Emérito Agricultor Rural, aonde o escolhido foi o Sr. 

Valdomiro Marcante e citou as características que o fizeram ser escolhido e também citou os demais 

candidatos que foram avaliados dizendo que todos eram merecedores desse certificado. Comentou o que 

foi avaliado em geral, a produtividade, variedade, tecnologia e demais itens. Fez um breve resumo do que 

um agricultor passa no seu dia a dia. A vereadora Giseli Boldrin Rossi usou a tribuna para comentar sobre 

a moção de apoio que denuncia os abusos de crédito consignado à aposentados e pensionistas rurais fazendo 

uma explanação detalhada e explicando como esse golpe funciona, também reforçou o pedido aos 

munícipes que tenham cuidado. Na ordem do dia foram aprovados, por unanimidade, o projeto: 

PROJETO DE LEI Nº 022, DE 31 DE MAIO DE 2021 – Dispõe sobre o plano plurianual – PPA, do 

município de Nova Pádua para o período de 2022 a 2025 e da outra providencias. PROJETO DE LEI 

Nº30, DE 11 DE JUNHO DE 2021 – Autoriza o município de Nova Pádua a conceder auxílio financeiro 

a estudantes de graduação. MOÇÃO Nº 08/2021 DE APOIO – Os vereadores da bancada do Progressistas, 

solicitam que seja encaminhado uma MOÇÃO DE APOIO a iniciativa do Deputado Federal Heitor 

Schusch, em denunciar dos abusos no crédito consignado a aposentados e pensionistas rurais. O deputado 

entregou um documento elaborado pela CONTAG, com mais de 70 páginas, relatando casos de abuso no 

crédito consignado, ou seja, casos de empréstimo de dinheiro a aposentados e pensionistas do INSS, sem a 

devida autorização dos mesmos, e a prática de juros altíssimos por estes empréstimos. 
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REQUERIMENTO Nº 02/2021 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam que após 

deliberado em plenário, seja encaminhado o presente ofício aos Deputados Estaduais do Estado do Rio 

Grande do Sul, aos Deputados Federais eleitos pelo Rio Grande do Sul ao Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento e ao Ministério da Economia a fim de solicitar apoio para um reajuste digno no 

preço mínimo da uva na safra 2022. PEDIDO DE LICENÇA 02/2021 - Gilnei Smiderle, vereador da 

Bancada do Progressistas, vem requerer em conformidade com o Art. 36 incisos 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 julho a 31 de julho do corrente ano por motivos particulares. Nas 

explicações pessoais a vereadora Deise Bunai parabenizou ao Cabaré dos Guris, pela prestação de 

solidariedade no último final de semana. Ressaltou o serviço realizado pela secretaria de obras na casa de 

Marciano Provence que era de urgência. Comentou sobre a chegada do novo medico que inicio seus 

serviços na última quinta-feira. Também comentou sobre o grupo da doação de sangue que está sendo 

organizado e citou algumas características necessárias para prestar doação. A vereadora Lara Borella 

agradeceu a oportunidade que o partido lhe concedeu, na experiência de 30 dias como vereadora. Ressaltou 

que teria mais coisas para falar, mas não era a hora certa e citou uma frase para finalizar sua palavra. O 

vereador Lino Peccati comentou sobre o tombamento da subprefeitura e citou alguns fatos culturais e 

históricos que ocorreram no decorrer dos anos. O vereador Gilnei Smiderle comentou que esteve 

renovando a assinatura do jornal florense e recebeu uma lembrança destinadas a todos vereadores e 

membros da casa. Agradeceu as colegas vereadoras Deise e Giseli que estão organizando o grupo da doação 

de sangue. Relatou que estará de licença nos próximos 30 dias por motivos particulares. O vereador 

Antônio Rode relatou sobre a metragem dos passeios que estão sendo construídos e citou alguns que não 

obedecem a legislação. Parabenizou a família do Valdomiro Marcante por ser o primeiro agricultor destaque 

de Nova Pádua. Comentou sobre as colocações da colega vereadora Lara e fez alguns questionamentos no 

seu período de atuação. A vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou sobre a vacinação do covid-19, 

também sobre os primeiros atendimentos do clinico geral que apenas um dia já tivemos a economia de 300 

reais por atender pacientes que seriam encaminhados para o município vizinho. Citou algumas frases para 

a reflexão do povo paduense. Parabenizou o Senhor Valdomiro Marcante e sua família pelo prêmio de 

emérito agricultor.  O Presidente Maico Morandi fez a explanação dos números exatos que correspondem 

o custo salarial do antigo médico como havia prometido na semana passada e comentou sobre os equívocos 

que tinham acontecidos. Comentou sobre algumas dúvidas que surgiram com a contratação da empresa 

responsável pela disponibilização do médico. Parabenizou o Cabaré dos guris que estiveram organizando 

uma live beneficente e que conseguiram reunir entorno de 16 mil reais. Também parabenizou as colegas 

vereadoras pela organização do grupo para da doação de sangue. Parabenizou o agricultor destaque 

Valdomiro Marcante e agradeceu os colegas que participaram da comissão e escolha, inclusive a Emater e 

secretaria da agricultura de Nova Pádua. Cumprimentou a todos agricultores de Nova Pádua pela sua 

contribuição no dia a dia. Comentou que esteve em conversa com Mateus Sonda para realização de uma 

palestra sobre a nota eletrônica para agricultor rural e que estará agendando para entrega das moções as 

cantinas Vinhos Fabian, Boscato Vinhos Tintos e Cave de Angelina. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, 

lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos vinte e 

oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.  
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