
ATA 1337/2021 

Aos 25 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 Antônio Rode fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1336/2021. No 

Pequeno Expediente a vereadora Deise Bunai parabenizou a todos jovens que participaram do Projeto Vereador 

Junior de 2021. Agradeceu as Palestras que foram explanadas contra o combate do câncer de mama. Voltou a agradecer 

as pessoas que participaram do Rapel rosa que ocorreu no domingo, dia 24, aonde foram recolhidos mais de 150 kg de 

alimentos não perecíveis que serão doados ao hospital Fatima de Flores da Cunha. O vereador Demétrio Pan 

comentou que já viu diversas sessões simuladas dos vereadores juniores e elogio a todos que participaram do projeto 

nesse ano de 2021. O vereador Gilnei Smiderle citou nominalmente a todos os vereadores juniores, parabenizando a 

todos. A vereadora Giseli Boldrin Rossi parabenizou a todos os vereadores juniores e elogiou a todos pela maturidade 

que demostraram. Citou os trechos de asfaltos que serão concertados nos próximos meses. Comentou sobre as 

indicações dos vereadores juniores, parabenizando a todas sobre as excelentes ideias. O vereador Leandro Martello 

parabenizou os vereadores juniores pelo seu trabalho demostrado e desejou sucesso a todos. No Grade Expediente a 

vereadora não tivemos inscritos. Na ordem do dia foi apreciado a seguinte proposição que em seguida foi retirada 

pelo autor: PEDIDO DE LICENÇA Nº 06/2021 - Antônio Rode, vereador da Bancada do Republicanos, vem requerer 

em conformidade com o Art. 36 incisos II da Lei Orgânica Municipal e art. 170 do Regimento Interno deste Poder 

Legislativo, a concessão de licença por um período de 30 dias a contar na data de 01 de novembro a 30 de novembro 

do corrente ano por motivos particulares. No pequeno expediente Vinicius Salvador parabenizou a todos vereadores 

juniores pelo excelente trabalho e ressaltou que esteve participando do projeto no ano de 2016. A vereadora Giseli 

Boldrin Rossi agradeceu o executivo e legislativo pelos programas realizados nesse mês tão importante destinado a 

saúde da mulher. Agradeceu a presença de todos os jovens presentes, aos pais e a escola pelo incentivo que lhe 

concederam. O vereador Lino Peccati parabenizou a todos vereadores juniores participantes. Explanou exemplos de 

diferentes formas de lideranças. O vereador Antônio Rode parabenizou a todos participantes do projeto vereador 

Junior, elogiou as proposições que colocaram e a forma que defenderam suas ideias. Comentou sobre o asfalto no 

travessão Curuzu que já foi licitado e será concertado. Ressaltou que esteve em reunião com membros do próprio 

partido e recebeu a grande notícia que Nova Pádua será presenteada com mais 500.000,00 de reais no próximo ano. O 

presidente Maico Morandi usou o exemplo dos jovens vereadores para ressaltar a maturidade desta casa legislativa. 

Citou alguns exemplos próprios que fizeram participar do projeto vereador Junior no ano 2013. Frisou que todos os 

participantes não são o futuro de Nova Pádua, são o presente. Comentou sobre o convite que recebem para ir a Brasília 

aonde apresentaram os projetos turísticos da cidade, buscando parcerias que possam ser feitas com o Ministério do 

Turismo. Parabenizou as secretarias competentes que realizaram as atividades voltadas ao outubro rosa e as colegas 

Deise e Giseli pela realização do rapel Outubro Rosa. Comentou sobre a construção da ponte aonde estão em busca de 

recursos com a bancada Gaúcha para a realização. 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 cinco dias do mês de outubro de 

dois mil e vinte e um.   
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