
ATA 1326/2021 

Aos 09 dias do mês de agosto 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, Gilnei Smiderle, 

Eloi Tonet (PP), Demétrio Pan, Leandro Martello (MDB), Vinícius Salvador (PSDB), Claudete Inês Giaboinski 

(Republicanos). O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus deu por aberta a Sessão Plenária, em 

seguida solicitou que o vereador Giseli Boldrin Rossi fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi 

aprovada a Ata nº 1325/2021. No Pequeno Expediente o vereador Demétrio Pan parabenizou a colega vereadora 

Deise Bunai pela passagem do aniversário. Saudou todos os pais pelo dia seu dia no último domingo. Comentou o 

aumento de casos de Covid -19 nos últimos dias. O vereador Gilnei Smiderle comemorou que tem muitas pessoas 

que assistem as sessões. Deu as boas-vindas aos colegas que estão entrando na casa o vereador Eloi Tonet e a 

vereadora Claudete e se colocou à disposição. Parabenizou a Deise pelo aniversário e os pais pelo seu dia. Comentou 

a emenda do senador Heinze que pode vir ao município que é também fruto da visita que os vereadores fizeram à 

alguns meses em Porto Alegre. A vereadora Giseli Boldrin Rossi enalteceu que o pessoal está aderindo ao projeto 

de passeios público “calçadas” no perímetro urbano. Em relação a saúde lembrou a todos para retirarem o cartão sus 

que havido sido solicitado. O vereador Leandro Martello parabenizou a colega vereadora Deise Bunai por mais 

um ano de vida. Parabenizou todos os pais inclusive ao seu. Solicitou que a secretaria de obras tome cuidado ao 

descarregar maquinas pesadas em cima dos asfaltos pois podem danificar o mesmo. O vereador Eloi Tonet 

comentou a questão já levantada pela colega vereadora Giseli das calcadas que está ficando bonito mas tem que ficar 

de olho se é obrigatório o ponto cego. No Grande Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou o dia 

dos pais. Disse que os pais não devem se preocupar em ser perfeitos apenas em estar presentes. Pediu para que as 

pessoas que assistam e desejam comentar o que lembra de seus pais. Disse que a responsabilidade dos pais é tão 

grande quanto da mãe porque os filhos se espelham nele. Recordou um momento que viveu com seu pai o que o 

conselho foi fundamental para acalmara-la. Na ordem do dia deram entrada na casa para apreciação os seguintes 

projetos: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 -“Revoga e altera a 

redação de artigos da Lei Municipal nº 534, de 26 de novembro de 2002”. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 004, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 - “Revoga e altera a redação de artigos da Lei Complementar nº 12, de 31 

de janeiro de 2018”. PROJETO DE LEI Nº 033, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 - “Acresce alínea no artigo 37, 

acresce Seção V e altera a redação dos artigos 72 e 73 na Lei Municipal nº 1.063, de 08 de março de 2017”. Nas 

explicações pessoais o vereador Vinícius Salvador relatou que foi alvo de golpe pelo WhatsApp e que entrou em 

contato com a Brigada Militar no qual disseram que já houveram outros casos no município. A vereadora Deise 

Bunai agradeceu as felicitações e disse que está feliz pelos colegas que tem. Parabenizou a todos os pais pelo dia 

dedicado a eles, em especial ao seu pai Delvino. Reforçou o alerta do colega Vinicius para ter cuidado com golpes. 

Relatou o evento de aniversário de 5 anos do Instituto Flavio Luiz Ferrarini, no qual foi lançado a o Instituto Paduense 

que promovera uma feira de livro na adega Dom Camilo. A vereadora Giseli Boldrin Rossi relatou que os 

moradores do travessão barra estão satisfeitos com as melhorias que estão fazendo no alargamento da estrada. 

Reforçou o pedido do colega Leandro para não fazerem descarregamento de maquinas na pavimentação asfáltica. O 

presidente Maico Morandi comentou a agenda da semana passada que teve apresentação da reforma da 

subprefeitura, que tinha muita história, e manterá as características originais e a construção de uma nova biblioteca. 

Comemorou a emenda destinada ao município de mais de 300 mil reais do senador Luiz Carlos Heinze. Amanhã 

temos uma nova palestra da nota fiscal eletrônica ministrada pelo contador Mateus Sonda. Afirmou que está 

confirmada para segunda-feira que vem a tribuna livre com o Hospital Geral. Parabenizou a apresentação do prefeito 

e do chefe de gabinete na audiência da LDO. E também parabenizou ao todos pais pela passagem de seu dia. Sem 

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

de Sessões, aos dois nove do mês de agosto de dois mil e vinte e um.  
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