
ATA 1323/2021 

Aos 19 dias do mês de julho 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, Jorge Antônio Marengo (PP), Demétrio Pan, 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 Antônio Rode fizesse a leitura de um 

trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1321/2021. No Pequeno Expediente o vereador 

Jorge A Marengo prestou seus sentimentos pelo passamento de Pedro Menegat e Francisco Morandi. 

Alertou para o mês de julho que incentiva exames de prevenção de câncer de cabeça. Convidou os 

agricultores para participar da missa campal em frente à igreja na semana do colono e motorista, com 

benção de tratores. Valorizou o trabalho do agricultor e a importância para nosso município. A vereadora 

Giseli Boldrin Rossi deixou seus sentimentos a família de Pedro Menegat e Francisco Morandi. Relatou 

que está quase finalizado a limpeza da estrada no Travessão Leonel, e referente aos questionamentos de 

reforma dos asfaltos esburacados explicou que se prevê que seja necessário reformar até a base e não é 

possível só tapar o buraco. Está sendo estudada a melhor forma de colocação da placa pare na comunidade 

de Travessão Mutzel. Falou que em poucos instantes a lista de inscritos para palestra da nota fiscal 

eletrônica foi preenchida, mas os outros estarão na lista de espera. O vereador Leandro Martello 

parabenizou o trabalho do novo médico no posto de saúde. Criticou o posicionamento de algumas placas 

que ficam muito próximas as estradas. O vereador Lino Peccati chamou a atenção a lamentável notícia da 

aprovação do aumento de 6 bilhões para o fundo eleitoral. Criticou o sistema político que esses deputados 

ganham força com emendas destinadas aos municípios em troca de apoio político, no entanto defende que 

deveria ser destinado recursos aos municípios de forma uniforme. O vereador Vinicius Salvador criticou 

a aprovação do aumento do fundão eleitoral pois entende ser desrespeitoso com a população ainda mais em 

um ano pandêmico.  No Grande Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi citou algumas leis 

importantes que estão em tramitação no congresso nacional, como a prorrogação da prova de vida, fim das 

regalias dos ex presidentes vivos, o fim das regalias dos ex governadores do Rio Grande do Sul. Lamenta 

que o sistema político tenha esses absurdos mas comemora por outro lado que temos policos já com 

mentalidade diferente e algumas coisas já mudando como o corte as regalias dos ex governadores do RS já 

aprovado. Na ordem do dia foram aprovados, por unanimidade, as indicações: INDICAÇÃO Nº 52 - Os 

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

regimentais, que seja estudada a possibilidade de padronizar as placas indicativas de trajeto para se chegar 

aos pontos turísticos do município. MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 09 - O vereador da bancada do PSDB, 

Vinicius Salvador, solicita a Mesa Diretora, conforme suas atribuições regimentais, para que seja 

encaminhado uma MOÇÃO DE REPÚDIO para o atual reajuste do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha. Resolução de Mesa nº 01/2021 estabelece alteração do horário da sessão ordinária da câmara 

municipal de Nova Pádua no dia 26 de julho. Nas explicações pessoais a vereadora Deise Bunai lembrou 

a todos que na quarta-feira terá a grande campanha de doação de sangue comunitária e quem tiver interesse 

é só a procurar. O vereador Antônio Rode deixou seus sentimentos de pesar a família de Pedro Menegat 

pela sua passagem. Sobre o aumento do fundão eleitoral lamenta a aprovação, no qual teve votos de 

parlamentares de todos os partidos e não concorda com as desculpas dadas por uns de que o projeto foi 

embutido. A vereadora Giselli B. Rossi concordou com as colocações do colega Tonico referente a 

aprovação do novo fundão eleitoral, pois quando a LDO está sendo discutida no município sempre há  
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manifestações para retirada ou inclusão de pautas. Também concordou com o colega Leandro pois percebei 

que ficam muito próximas às estradas principalmente quando se dirige caminhão, por isso afirmou que vai 

buscar conhecer as normas quanto à disposição dessas placas. Relatou ainda que a cobrança da veterinária 

é grande e está o tempo todo pensando em soluções visto que a servidora cumpre o contrato de seu concurso 

e por conta da lei 173 não é possível contratar ninguém até o final deste ano. Por fim, convidou a todos 

participar da festa do colono e motorista no próximo domingo. O vereador Demétrio Pan deixou seu pesar 

pela passagem do Pedro Menegat. Convidou a todos para participar da festa do colono e motorista. 

Lamentou a aprovação do fundão eleitoral, no qual esperava que a eleição de Bolsonaro representasse uma 

mudança, mas pelo visto sozinho ele não consegue nada. O vereador Lino Peccati em nome da família 

agradeceu as mensagens de pesar pelo falecimento do sogro Pedro Menegat, no qual recordou que foi uma 

geração que sofreu muito e contribui muito para o desenvolvimento do município. O Presidente Maico 

Morandi justificou que não concorda com aumento do fundão, mas por estar em Brasília na semana que 

foi votado viu a manobra que foi feita para dificultar que fosse votado contra. Relatou as visitas que foram 

feitas em Brasília nos gabinetes dos deputados e dos ministérios. Relatou que junto do prefeito estiveram 

pleiteando projetos da ponte sobre o Rio da Antas. Afitmou ainda que diversos deputados parabenizaram a 

eficiência que o município em cadastrar projetos não desperdiçado recursos. Relatou que os ministérios 

estão trabalhando sem recursos por isso é muito importante a aproximação com os deputados, mas as 

expectativas são boas, no entanto tem que esperar. Relatou que esteve inaugurando a Gruta Zanatta no final 

de semana com a benção do Frei Jaime Bettega. Comentou o pedal solidário bem como convidou a todos 

para participarem da benção de tratores no próximo domingo. Lembrou que na semana que vem a sessão 

será realizada as 18horas em talian e as 20 horas a entrega do certificado emérito agricultor do ano ao Sr. 

Valdomiro. Por fim, manifestou seus sentimentos de pesar pela passagem de Pedro Menegat. Sem mais a 

constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. 

Sala de Sessões, aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.  
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