
 

ATA 1332/2021 

Aos 21 dias do mês de setembro 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, Lino Peccati (PP), Demétrio Pan, Leandro Martello (MDB), Vinícius Salvador (PSDB). O vereador 

Antônio Rode (Republicanos) teve falta justificada por motivos pessoais. O Presidente Maico Morandi invocando a 

proteção de Deus deu por aberta a Sessão Plenária, em seguida solicitou que o vereador Deise Bunai fizesse a leitura 

de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1331/2021. No Pequeno Expediente o vereador Antônio 

Rode agradeceu a todos vereadores pela força que todos os vereadores lhe passaram com o falecimento do seu irmão. 

A vereadora Deise Bunai desejou seus pêsames ao colega vereador Antônio Rode pela perca recente do seu irmão, 

também agradeceu a todas pessoas que foram doar sangue na segunda campanha de doação que foi direcionada a ele. 

Agradeceu a todos que apoiaram na feira do livro e citou todos os apoiadores. Voltou a agradecer a vereadora Giseli 

pelo seu apoio e envolvimento para enfeitar a sala legislativa. Citou a importância e tradição dos CTGs na sociedade. 

O vereador Demétrio Pan desejou os pêsames ao vereador Antônio Rode. Colocou que na semana passada tivemos 

a tribuna livre com APAE e ressaltou que temos um auto índice de pessoas especiais no município, frisou que 

devemos apoiar elas cada vez mais. Parabenizou ao Sicredi pela comemoração de seus 15 anos. O vereador Gilnei 

Smiderle comentou que esteve no Travessão Curuzu e relatou que munícipes tiveram algumas reclamações e 

sugestões, e ele como fiscal da população já esteve solucionando este problema. Parabenizou novamente ao Faustino 

Bisinella pelo prêmio Grazie. Desejou seus pêsames pela perda do colega Antônio Rode. A vereadora Giseli Boldrin 

Rossi convidou a todos os jovens para participar das sessões da Câmara de Vereadores. Agradeceu a vereadora 

suplente Jaqueline pela entrega da lembrança do hemocentro de Caxias do sul. Colocou a importância do CTG, aonde 

se pregam e se passam valores. Comentou sobre o intuito da cooperativa Sicredi. No grande expediente a vereadora 

Giseli B. Rossi usou a tribuna com a pauta, revolução farroupilha, fazendo uma explanação citando fatos históricos, 

e exaltando a semana farroupilha, comemorada no mês de setembro. Na ordem do dia deram entrada na casa para 

apreciação e tramitação a seguinte proposição: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 037 de 13 de setembro de 

2021 – que altera o nome para Bairro Residencial Jorge Baggio, Estabelece Delimitação e da outra providencias.  

PROJETO DE LEI Nº 042, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 - que “Altera redação de parágrafo e inclui incisos 

na Lei Municipal nº. 1.111, de 23 de maio de 2018. ”  Foram aprovados, por unanimidade, as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI Nº 039, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - que “Cria crédito especial no valor de R$ 7.946,40 

(sete mil novecentos e quarenta e seis centavos, com quarenta centavos), Orçamento de 2021 do Município de Nova 

Pádua. ” PROJETO DE LEI Nº 040, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - que “Cria crédito adicional suplementar 

no valor de R$ 58.949,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais), no Orçamento de 2021 do 

Município de Nova Pádua, RS. ” PROJETO DE LEI Nº 041, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - que “Cria crédito 

adicional especial e suplementar no Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua, no valor de R$ 100.000,00. ” 

INDICAÇÃO Nº 67 - O vereador da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, para que através do departamento competente, estude possibilidade da criação do 

Conselho e Fundo Municipal do Idoso. INDICAÇÃO Nº 68 - Os vereadores da bancada do MDB indicam 

ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, estude 

a possibilidade de realizar a troca de local da placa que indica a “Gruta Pauletti” em importante via, Avenida 

dos Imigrantes, próximo a residência de Gerônimo Tonet.  
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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 11/2021 - O vereador da bancada do Republicanos, Antônio Rode, solicita 

que seja entregue uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO à Falcon Polímeros do Brasil Industria de Plásticos Eireli, 

na pessoa do Senhor Edson Luís Verza, Sócio Administrador, Paulo Tomasi, sócio-gerente extensiva aos demais 

membros da diretoria, associados e colaboradores, em celebração pelos seus 10 anos de serviços prestados na região 

e na comunidade Paduense. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 12/2021 - O vereador da bancada do 

Republicanos, Antônio Rode, solicita que seja entregue uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Jornal O 

Florense, na pessoa do Senhor Carlos Raimundo Paviani, Diretor, em reconhecimento aos 35 anos deste importante 

veículo de comunicação de Flores da Cunha e Nova Pádua. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 13/2021 - Os 

vereadores da bancada do Progressistas, solicitam que seja entregue uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO à 

Cooperativa de Crédito SICREDI, em comemoração aos 15 anos de inauguração de sua agencia em Nova Pádua, no 

dia 18 de setembro de 2006. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 01/2021 - Os vereadores da bancada do MDB em 

conformidade com o art.117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua, solicitam ao Exmo. Sr. 

Prefeito Danrlei Pilatti, a seguinte informação por escrito: Nesse aspecto, solicito a V.Exa. que responda, dentro do 

prazo de 30 dias dos §1º , a esta Casa Legislativa as seguintes indagações: a)Qual é o valor investido mensalmente 

para publicação de matérias no Jornal o Florense? b) Qual é o valor gasto mensalmente para a produção do jornal O 

PADUENSE? Nas explicações pessoais o vereador Demétrio Pan agradeceu as colegas pelo bonito cenário que 

montaram na sala de sessões. O vereador Antônio Rode parabenizou as colegas pelo cenário montado. Parabenizou 

a todos os gaúchos pelo seu dia. Fez um breve comentário sobre a moção de aplausos direcionada a Cooperativa 

Sicredi. Agradeceu a todos pelo apoio lhe concederam na última semana com a perca de seu irmão. O vereador Lino 

Peccati desejou seus pêsames à família do nono Bepi e família do vereador Antônio Rode pelas suas percas. 

Comentou sobre a semana farroupilha e fez um breve comentário da história do Rio grande do Sul e por fim 

parabenizou a todos gaúchos. A vereadora Giseli Boldrin Rossi colocou que devemos ter orgulho de nossas 

tradições e sempre penar o melhor para nosso estado. Relatou que algumas obras estão pausadas devido os 

funcionários estarem em férias. Ressaltou que alguns municípios deixaram de existir devido a lei sancionada na 

última semana e fez uma breve explicação sobre a lei sancionada. O presidente Maico Morandi comentou sobre a 

capacidade de se equivocar dos ministros responsáveis pelo STF. Solidarizou com o colega Antônio pela perca de 

seu irmão. Comentou sobre as moções colocadas na mesa pois não eram de pratica desta casa legislativa. Agradeceu 

as colegas Deise e Giseli pela organização da sala de sessões. Agradeceu as diretoras do Hospital Fatima de Flores 

da Cunha por apresentarem toda a infraestrutura do hospital e relatou a luta para poderem construir uma entidade 

maior e melhor. Comentou sobre a municipalização da VRS – 814, trecho esse que é de Flores da Cunha. Comentou 

que estevem em conversa com o Secretário de Obras na resolução de algumas demandas dos munícipes. Agradeceu 

a iniciativa do Prefeito Danrlei Pilatti para instalação de uma usina de energia fotovoltaica. Comentou sobre a emenda 

parlamentar que o município estará recebendo de 250 mil reais do Deputado Marcel Van Hatten. Colocou que foram 

convidados para uma reunião com o ministro do turismo em Brasília. 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 um dias de 

setembro de dois mil e vinte e um.   
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