
 

ATA 1335/2021 

Aos 11 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 

o vereador Lino Peccati fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1334/2021. No 

Pequeno Expediente o vereador Vinícius Salvador usou a palavra para comentar sobre o dia 11 de outubro, data 

especial para todos os deficientes físicos e trouxe um breve resumo para homenagear este dia. O vereador Antônio 

Rode parabenizou o Sr. Carlos Paviani pelos 35 anos de Jornal O Florense. Fez um breve relato sobre a aprovação 

moção de aplausos que colocou em pauta a todos vereadores. A vereadora Deise Bunai parabenizou ao jornal O 

Florense pelos 35 anos. Relatou sobre a não transmissão da sessão da semana passada pelo bug nas redes sociais e 

também fez um pedido a todas as mulheres e apoio ao outubro rosa. Convidou a todos para participarem do Rapel 

Outubro Rosa que ocorrerá no dia 24 de outubro rosa. O vereador Demétrio Pan parabenizou o Jornal O Florense 

pelos seus 35 anos, fez um breve relato da forma que as correspondências eram distribuídas. Comentou sobre o novo 

preço da uva, aonde o presidente do sindicato estava negociando. O vereador Gilnei Smiderle parabenizou o Jornal 

O Florense pelos 35 anos e fez relatos sobre os anos de assinante do jornal. Parabenizou a secretaria de obras por 

atender a demanda dos munícipes. No grande expediente a grande expediente Lino Peccati usou a tribuna para 

homenagear o jornal o florense pelos seus 35 anos trazendo relatos que aconteceram nos passados e exaltando a 

importância desse meio tão importante de comunicação. No intervalo da sessão ordinária foi entregue a moção de 

aplausos ao Jornal o Florense. Na ordem do dia foram aprovados por unanimidade, as seguintes proposição: 

INDICAÇÃO Nº 73 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, que seja estudada a viabilidade de instalar placas identificando as estradas e vias nomeadas do 

interior, com uma breve origem da nomenclatura que possa ser acessado via QR code. INDICAÇÃO Nº 74 - O vereador 

da bancada do PSDB, indica ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja instalado placa 

com imagem e localização do Capitel Maria Mediadora próximo ao pórtico do município e também na entrada pelo 

Alfredo Chaves. INDICAÇÃO Nº 75 - O vereador da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, estude a possibilidade da criação de um 

Campeonato Integração de futebol de campo junto ao município de Flores da Cunha – RS. E reconhecido em 

plenário: PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 02/2021 - O vereador da bancada PSDB vem através deste, em 

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

Prefeito Danrlei Pilatti, a seguinte informação por escrito: a) Qual é o valor investido na compra da nova iluminação 

pública? b) Quantidade de lâmpadas que foram compradas? c) Informações técnicas das lâmpadas como potência ou 

voltz; medidas; marca; d) Quanto de economia de iluminação da antiga para essas? e)Há a possibilidade de realocar 

essa iluminação pública de Led da área central para uma área do interior? Nas explicações pessoais Giseli Boldrin 

Rossi parabenizou ao jornal O florense pelos 35 anos. Comentou sobre a falta de sinal da telefonia vivo, aonde foi 

enviado um oficio ao Deputado Turra solicitando ajuda.  
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Relatou sobre as demandas dos munícipes, uma delas sobre a troca de placas no travessão Accioli. Comunicou que nas 

obras do travessão Barra estão pausadas devido à espera das licenças ambientais. Pediu a todas as mulheres paduenses se 

prevenirem contra o câncer de colo de útero.  O vereador Gilnei Smiderle parabenizou ao Senhor Carlos Paviani pelas 

palavras que fez ao ser homenageado e citou a todos colaboradores do jornal, um gesto de agradecimento. O presidente 

Maico Morandi comentou sobre a sessão da semana passada, que não tivemos transmissão e colocou que tivemos avisos 

importantes como a inscrição para a sessão da Bela Idade. Frisou que estará participando do evento aonde será lançado um 

vídeo e site do turismo da cidade de Nova Pádua. Elogiou a secretaria de obras pela abertura dos acessos das vias paduenses. 

Comentou sobre a pane que ocorreu na semana passada, aonde teve interferência na comunicação. Sem mais a constar, eu 

Andersson Bunai, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos onze 

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