
ATA 1339/2021 

Aos 08 dias do mês de novembro 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, Gilnei Smiderle, Deise Fabian, 

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 Deise Rech Fabian fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1338/2021. 

No Pequeno Expediente o vereador Gilnei Smiderle comentou que esteve no hospital Fátima, e ficou muito satisfeito 

com o atendimento do hospital. Fez a leitura do relatório de horas maquinas subsidias até o hoje, sendo mais de 3 mil 

horas, mostrando que estamos trabalhando com seriedade e buscando o melhor para o município. A vereadora Giseli 

Boldrin Rossi esclareceu que quando falou do campeonato, no qual se refere de ambos os lados, dos dois times 

envolvidos, em que a o time deveria ser punido pelo comportamento das torcidas, que esteja regulamentado e com 

registro na sumula. Quando ela sugeriu um novo regimento, frisou que para os próximos campeonatos e não neste em 

andamento. O vereador Leandro Martello solicitou que a secretaria de obras olhe a estrada que desce sentido a Nova 

Roma do Sul e faça a poda das arvores que se encontram na beira da faixa. O vereador Lino Peccati enalteceu o 

importante final de sucesso de Nova Pádua, pois tivemos presença do Ministro da Republica, deputados federais, 

prefeitos da região, imprensa em que escolheram passar dias no município, sendo uma grande honra para nós que 

somos um município de menos de 3 mil habitantes e escolher ficar aqui. Existem questionamentos sobre a importância 

do turismo, mas afirmou que é uma corrente de benefícios mesmo para quem não está diretamente ligada ao turismo. 

O vereador Vinícius Salvador agradeceu as respostas do pedido de informações pelo prefeito Danrlei referente a 

iluminação pública. Também agradeceu ao secretário de agricultura por atender o pedido de troca de container devido 

a um vazamento. No Grade Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia deram entrada os seguintes 

PROJETOS DE LEI Nº 045/2021 – “Cria crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.160.000,00 (um milhão 

cento e sessenta mil reais), no orçamento 2021”. PROJETO DE LEI Nº 046/2021 – “Autoriza a contratação de um 

Odontólogo e um Técnico em Enfermagem por tempo determinado mediante processo seletivo simplificado, para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.  Foi aprovada em primeiro turno de forma 

unânime a PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2021– “Acrescenta inciso ao art.43 e ao §2º do 

art.54 e parágrafo ao art.82-B da Lei Orgânica. ” No pequeno expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi convidou 

aos paduenses no encontro no Tecnovits que terá transporte, parte do valor subsidiado pelo Sicredi. Comentou a rocada 

da VRS 814 que município de Flores da Cunha já está fazendo agora que a via foi municipalizada. Lamentou o 

falecimento de paduenses nesta última semana. Sugeriu que as rainhas e princesa da Feprocol estejam mais presentes 

nos eventos do município com seus belos vestidos. Solicitou que a pavimentação do Barra ao bonito que está previsto 

não seja no mesmo período de safra, que seja antes ou depois. E comemorou a visita do Ministro do Turismo. O 

vereador Lino Peccati lamentou que festa de nossa senhora da saúde que ocorrera em novembro não será da maneira 

que gostaríamos, mas espera que seja a última neste formato. Ressaltou a importância de não perder bons costumes 

herdados desde a imigração. Disse que, entende que política e paroquia está ligado sim pois o povo é o mesmo e somos 

referência na região por nossas festas e costumes. Frisou que a parte religiosa ocorrera normalmente.  
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O vereador Antônio Rode parabenizou a todas pessoas que se envolveram na organização do evento em que 

recebemos o Ministro do Turismo, deputados estaduais e federais, isso nos deixa esperançosos em receber recursos 

para fazermos obras. Sobre o campeonato disse que discorda que equipes sejam punidas por atos isolados de torcedoras 

que não são nem da comunidade. O presidente Maico Morandi agradeceu a presença dos vereadores da bela idade, 

depois da mobilização de os vereadores. Comentou a visitado do Ministro Gilson Neto que ficou aqui todo final de 

semana, além de deputados importantes que são referência da boa política. Um momento ímpar ao município pelo 

cargo que ocupa, oportunizando apresentar nosso projeto e nosso município. Ele ficou muito feliz em conhecer nossa 

região, bem como o apresentador Álvaro Garnero que prometeu um programa para falar do município. Estamos cada 

vez mais projetando o município para o Estado e para Brasil. Também fez a leitura de horas subsidias até o memento 

no município em 2021, e comparando o com anos anteriores tendo um avanço e crescimento da propriedade. Anunciou 

os projetos que estão em pauta que preveem suplementações para restauros das pavimentações entre outras obras, bem 

como para contratações temporárias na unidade básica de saúde. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a 

presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos um dia do mês de 

novembro de dois mil e vinte e um.   
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