
 

ATA 1328/2021 

Aos 23 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 Leandro Martello fizesse a 

leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1327/2021. No pequeno Expediente a 

vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou sobre o ato cívico que ocorrera no próximo dia 5 de setembro 

e fez uma breve explicação sobre a não ocorrência do desfile e sim do ato cívico. Relatou sobre o 

recolhimento dos agrotóxicos que vão ocorrer no município e deixou sua sugestão para data de 

recolhimento. Prestou esclarecimento sobre os telefones fixos e no seu auxilio quando questionada. 

Também convidou a todos para realizar o recadastramento na RGE para conseguirem o desconto rural. O 

vereador Leandro Martello comentou sobre as reclamações dos munícipes, aonde pedem a realização da 

poda das arvores no centro da cidade, mas reforçou que hoje os colaboradores da prefeitura já estavam 

realizando a poda e parabenizou. O vereador Eloi Tonet retirou. O vereador Vinicius Salvador 

parabenizou a bancada dos progressistas pela indicação colocada em pauta para votação, aonde pede para 

o executivo para projetar um reservatório e sistema de abastecimento de água. A vereadora Claudete Inês 

Giaboinski retirou. No grande expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou sobre políticas 

nacionais, uma das pautas foi a lei da ficha limpa, aonde fez explicações de como se procede cada passo de 

um projeto e sua tramitação. Citou alguns fatos de anulações de alguns políticos que haviam sido julgados 

e usou o julgamento do ex-presidente Lula como exemplo para sua explanação. Na ordem do dia deram 

entrada na casa para apreciação as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 060 - Os vereadores da bancada 

do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que estude 

possibilidade de projetar um reservatório e sistema de abastecimento de água no município. INDICAÇÃO 

Nº 061 - A vereadora da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 

regimentais, que estude a viabilidade da construção de uma cancha de areia ao ar livre. INDICAÇÃO Nº 

062 - A vereadora da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 

regimentais, que estude a viabilidade da construção de academia ao ar livre junto as praças no centro da 

cidade. PROJETO DE LEI Nº 034, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 - Dispõe sobre a numeração dos 

imóveis na zona rural no Município de Nova Pádua. Nas explicações pessoais a vereadora Giseli B. Rossi 

comentou sobre o pedido de patrolamento no travessão barra e relatou que a máquina está em manutenção. 

Sobre a palestra da nota fiscal eletrônica aonde a Emater estará montando um passo a passo de como 

funcionara. Relatou sobre a construção dos tachões e quebra-molas aonde continua sendo uma demanda 

dos munícipes. O vereador Gilnei Smiderle comentou sobre uma consulta medica aonde seu pai realizou 

no posto de saúde e parabenizou o trabalho do novo médico. O presidente Maico Morandi comentou 

sobre o início da vacinação para pessoas com 18 anos ou mais e pediu para os jovens se prontificarem para 

realizar o agendamento. Relatou sobre a licitação que se abrira na sexta feira para restauração de alguns 

trechos de asfaltos na comunidade. Fez um pensamento para os agricultores sobre agrotóxicos. Sem mais a 

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

Sala de Sessões, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.  
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