
ATA 1324/2021 

Aos 26 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 1323/2021. No Pequeno Expediente o vereador 

Antônio Rode comentou que como ele não natural da cidade é mais difícil falar em italiano, mas aprendeu 

bastante com o nono Morandi com o passar do tempo. Reclamou que tem uma estrada no Loteamento Jorge 

Baggio que falta ser asfaltada e é uma demanda dos munícipes há muito tempo. Ressaltou que a contratação 

do médico foi acertada, pois está fazendo mais do que seu dever, superando todas as expectativas, que já 

eram boas. A vereadora Deise Bunai agradeceu a todos que participaram da missa e da benção dos tratores. 

Afirmou que receberam muitos elogios pela festa, mas o propósito da festa é homenagear a todos os 

agricultores do município. Manifestou sua gratidão a todos que doaram sangue e aqueles que solidarizaram 

na campanha. O vereador Demétrio Pan comentou sobre a festa do colono e motorista realizada no último 

fim de semana. O vereador Jorge Antônio Marengo agradeceu a todos que participaram da festa do 

colono e parabenizou a todos agricultores que são merecedores. Também parabenizou os organizadores, o 

padre, que se esforçaram o máximo para fazer uma bonita homenagem. Também comentou sobre a doação 

de sangue que não pode participar, pois já passou pela hepatite B, mas assim que possível pretende doar. A 

vereadora Giseli Boldrin Rossi incentivou a todos que assistem a live que comentem talian, fazendo uma 

live interativa. Comentou a linda festa que os agricultores fizeram ontem. Pediu para que os pais incentivem 

os filhos a ficar na colônia, porque a vida aqui é boa e tem muitas pessoas que já saíram e acabaram 

voltando. No Grande Expediente o vereador Jorge A. Marengo falou do orgulho da cultura italiana que 

está presente na nossa linga, na nossa arquitetura, na nossa fé, na alimentação. Comentou as expressões 

italianas que sempre chamaram a sua atenção. Afirmou que a nossa cultura é a nossa identidade, é 

importante manter. O vereador Lino Peccati contou que a ideia da sessão em italiano surgiu a muitos anos 

atrás com a intenção de como vereadores também estimularem a manter a cultura paduense. Relatou um 

pouco da dificuldade de imigração e separação das famílias na Itália, pois quando vinham para o Brasil era 

uma despedida difícil, pois muitos não sabiam o que iriam encontrar. Na ordem do dia foram aprovados, 

por unanimidade, as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 53 - Os vereadores da bancada do 

Progressistas, solicitam a Mesa Diretora que através da Secretaria desta Casa Legislativa, providencie a 

entrega de um certificado de agradecimento aos doadores de sangue das Campanhas Comunitárias 

realizadas durante este ano. PEDIDO DE LICENÇA Nº 03 - Lino Peccati, 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 agosto a 31 de agosto do corrente ano por motivos particulares. PEDIDO DE LICENÇA 

Nº 04 - Antônio Rode, 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 agosto a 31 de agosto do corrente 

ano por motivos particulares. 
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Nas explicações pessoais a vereadora Deise Bunai disse que não podia deixar de falar de seus nonos que 

são de Antônio Prado e Nova Roma do Sul, agradeceu a educação que passaram aos seus pais, comentou 

que eles não são de Nova Pádua, mas foram bem recebidos na cidade. Ressaltou suas culturas e quanto 

trabalharam. A vereadora Giseli B. Rossi fez a leitura de alguns provérbios italiano comentado na live 

bem como alguns que se recorda pois acredita que todos os provérbios têm seu conhecimento. Agradeceu 

todos que participaram da benção de tratores, principalmente os jovens e as meninas. Pediu para que 

mantenham seu amor a agricultura. O vereador Lino Peccati parabenizou os comentários das vereadoras. 

Disse que fazia tempo que pedia para que a missa fosse campal e não que os agricultores ficassem nas ruas 

e o padre sozinho na igreja. O vereador Antônio Rode manifestou o seu orgulho em estar em Nova Pádua, 

pois também chegou aqui sem nada e não diz que hoje tem tudo, mas comparado ao que tinha e com os 

irmãos que ficaram se vê bem a diferença. Disse que Nova Pádua acolhe muito bem as pessoas que 

trabalham. Aqui formou sua família. O vereador Jorge A. Marengo também relatou que não é nascido no 

município, mas aqui resolveu ficar e é muito grato pela oportunidade. Disse que na próxima semana volta 

o vereador Gilnei Smiderle e agradeceu a oportunidade pois aprendeu muito todos os dias. Afirmou que 

tem a bandeira da educação, pois acredita que o futuro se dá a partir de educação de qualidade. O Presidente 

Maico Morandi agradeceu a todos que falaram um pouco da história, principalmente como jovem é um 

orgulho pois sempre aprende com os colegas. Disse que a sessão de hoje é para valorizar nossa cultura. 

Agradeceu a todos que ajudaram na organização da festa do colono e motorista e que o objetivo era 

homenagear e abençoar os agricultores. Relatou que o deputado Carlos Gomes esteve no município com o 

projeto que visa criar a zona franca do vinho que engloba o nosso município. No dia 29 teremos a palestra 

da nota fiscal eletrônica com o contador Mateus Sonda. Parabenizou o trabalho realizado durante esses 30 

dias do vereador Jorge Marengo. Reforçou que as 20 horas será realizada a sessão Solene para a entrega do 

certificado Emérito agricultor 2021 ao Sr. Valdomiro Marcante. 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 seis 

dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.  
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