
 

ATA 1334/2021 

Aos 04 dias do mês de outubro 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), Antônio Rode (Republicanos). 

O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus deu por aberta a Sessão Plenária, em seguida solicitou que 

a vereadora Leandro Martello fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1333/2021. 

No Pequeno Expediente o vereador Demétrio Pan relatou que foi procurado por um pai que reclamou que não tem 

mais transporte para pegar alunos em casa para levar a universidade. Também pediu para as mulheres se prevenirem e 

fazer os exames de câncer de mama. O vereador Gilnei Smiderle manifestou sua felicidade em ver a nova escavadeira 

e van no município. Relatou que teve uma reunião com o deputado estadual Sérgio Turra esteve no município e se 

colocou à disposição do município. No mesmo dia, na parte da tarde teve uma conferência da educação no qual foi 

muito produtiva, onde foram colocados interesses e metas do município para a educação. A vereadora Giseli Boldrin 

Rossi aproveitou a presença dos vereadores juniores, para falar da importância da renovação na política. Comentou o 

projeto que deu nome as estradas do interior, em que espera em breve fazer uma audiência pública para explicar, mas 

esclareceu que estradas ficaram as vias principais e as secundarias como vias. O vereador Leandro Martello sobre 

as estradas que foram nomeadas indicou que seja feito um banner mostrando a localização das estradas. E lembrou as 

mulheres a fazerem exames para precaução. O vereador Lino Peccati falou da importância de fazer exames precoces 

da ... Falou da alegria de ver os jovens se engajando tanto na política, como no social e religiosos. Falou a importância 

de formar lideranças que façam a diferença na sociedade. No grande expediente a grande expediente falou da 

importância de fazer os exames precoces de câncer de mama e colo de útero. Relatou que esteve junto da Giseli presente 

na abertura do mês outubro rosa representando a Câmara de vereadores. Falou da importância de toda a família ficar 

atenta e incentivar a fazer os exames que por muitas mulheres ainda é um tabu. Divulgou a programação do mês de 

outubro, que ajudou a organizar onde a câmara também participará do rapel rosa as 9 horas no campanário da igreja e 

é alusivo ao “enfrente seus medos”. A vereadora Giseli B. Rossi relatou que a mobilização não é apenas enfeitar os 

ambientes mas para conscientizar as mulheres de fazer o exame anualmente. Fez uma explanação da audiência pública 

referente ao segundo quadrimestre de 2021. Chama atenção o consumo de medicamentos, mas se sabe que temos uma 

população idosa acima da média do Brasil. A média de gastos com pessoal dos órgãos públicos é bem abaixo. Na 

ordem do dia foram aprovados por unanimidade, as seguintes proposição: PROJETO DE LEI Nº 038, DE 13 DE 

SETEMBRO DE 2021 - que “Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar – RPC no âmbito do Município 

de Nova Pádua e dá outras providências. ” INDICAÇÃO Nº 70 - Os vereadores da bancada do Progressistas, 

solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de 

melhorias no Pórtico do Município. INDICAÇÃO Nº 72 - O vereador da bancada do PSDB, indica ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que estude a possibilidade da colocação de bloquetos no 

Capitel da Maria Mediadora no Travessão Paredes.  
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MOÇÃO Nº 14 DE APOIO - Os vereadores das bancadas Progressistas, PSDB, Republicanos e MDB 

solicitam a Mesa Diretora, conforme suas atribuições regimentais, que encaminhe a presente MOÇÃO DE 

APOIO a proposta nº 036317/2021 cadastrada na Plataforma + Brasil que visa a Construção de Ponte de 

Ligação Regional entre os Municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua. Também foram aprovados 

por decisão da maioria de votos, 5 votos a favor (Vereadores Maico Morandi, Demétrio Pan, Leandro 

Martello, Lino José Peccati) 4 votos contra (Gilnei Smiderle, Antônio Rode, Giseli Boldrin Rossi, Giseli 

Boldrin Rossi) foi aprovado a INDICAÇÃO Nº 71 - O vereador da bancada do PSDB, indica ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que estude a possibilidade da troca da iluminação recém 

instalada no centro da cidade. Nas explicações pessoais a vereadora Giseli B. Rossi relatou que a bancada 

Progressista enviou um oficio referente a insatisfação ao serviço de telefonia móvel em nosso município e foi 

encaminhado ao Deputado Sérgio Turra.  Manifestou a felicidade de receber um escavadeira e van, graças ao 

financiamento aprovado no início do ano. O vereador Antônio Rode parabenizou a coragem e o interesse dos alunos 

pelo município em participar da política. Alertou a importância de fazer exames preventivos. Manifestou a alegria 

de estar recebendo uma escavadeira e uma van nova para o município. O presidente Maico Morandi agradeceu as 

vereadoras pela iniciativa em nas campanhas do outubro rosa. Fez a leitura dos nove vereadores e dos cargos que 

ocuparão, aconselhou que os juniores tirem o maior proveito possível dessa experiência. Comentou a proposta 

cadastrada para a ponte que liga Nova Roma do Sul e Nova Pádua no qual é previsto um custo de 12 milhões de reais, 

para buscar junto ao valor de bancada livre dos deputados. Colocou que irá acontecer a palestra referente a produtos 

biodegradáveis e divulgou que as inscrições estão abertas. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, 

à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos quatro dias do mês de outubro de dois 

mil e vinte e um.   
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