
ATA 1340/2021 

Aos 16 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 Gilnei Smiderle fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1339/2021. No 

Pequeno Expediente o vereador Antônio Rode agradeceu a administração pelo presente do chapéu que faz parte da 

campanha da prevenção do câncer de próstata. Parabenizou o trabalho da secretaria de obras na abertura da estrada no 

Belvedere ao Leonel que será comtemplada com pavimentação com recursos oriundos do deputado Carlos Gomes. 

Convidou todos colegas vereadores e a população em geral para assistir o belo campeonato que está sendo realizado 

parabenizando o diretor de esportes Samoel Pauletti. A vereadora Deise Rech Fabian comentou sobre a indicação 

que já foi aprovada sobre o redutor de velocidade na frente da Bonimar e Boniatti Massas ressaltando a importância 

de realizar a obra que é muito solicitada pelos moradores. O vereador Demétrio Pan solicitou que a secretaria de 

agricultura realize a terceira aplicação de BTI para os mosquitos pois ajuda bastante. Comemorou a chuva que é muito 

importante para agricultura neste momento. O vereador Gilnei Smiderle deu os parabéns ao ex-vereador Pedro 

Fantin. Enalteceu que Nova Pádua ficou nos noticiários nacional pois gostou muito do nosso município por isso 

agradeceu o trabalho do prefeito Danrlei e todo povo paduense pelo acolhimento. A vereadora Giseli Boldrin Rossi 

lembrou que teremos na próxima semana teremos a terceira campanha de doação de sangue e convidou a todos a 

participar em que será disponibilizado transporte. Comunicou que no dia 20 terá a trilha da rainha promovida pela 

prefeitura para as mulheres. Concordou que com o colega Demétrio para reforçar o combate aos mosquitos. Convidou 

os agricultores para participar a palestra online para curso. Sugeriu que as pessoas tenham evitem acender fogos em 

momento de seca. Comunicou que a confederação da ... disse que a próxima seca será a mais cara da história e 

dificilmente o agricultor poderá repassar todo aumento de custos para a venda. No Grande Expediente a vereadora 

Giseli B. Rossi relatou a história do 15 de novembro que se comemora a proclamação da república, que ocorreu em 

1989 com Teodoro Fonseca fazendo proclamação, no qual passou a ser um republica e não mais uma monarquia, sendo 

governada por representantes do povo, elegendo presidentes governadores, prefeitos e todos os cargos que temos hoje. 

No entanto ter uma República Federativa do Brasil exige uma estrutura, no qual a média de salário de ministros é de 

30 mil reais, são três senadores cada estado, sendo o segundo senado mais caro do mundo, ainda temos o Judiciário, 

configurando a república. Na ordem do dia deram entrada as seguintes proposições e em seguida foram aprovadas 

por unanimidade a INDICAÇÃO Nº 90 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, que seja estudada a possibilidade de fazer melhoria com instalação de novos 

postes de iluminação pública no trecho que vai do Loteamento Jorge Baggio até o Pórtico. INDICAÇÃO Nº 91 - Os 

vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja 

estudada a possibilidade de deixar o letreiro “Nova Pádua” na rotatório Santo Antônio mais visível. INDICAÇÃO Nº 

92 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, 

para que seja estudada a possibilidade de implantação do programa “fala cidadão”, através de um aplicativo de 

comunicação da prefeitura direto com a população. 
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PEDIDO DE LICENÇA 07/2021 – A vereadora Giseli Boldrin Rossi, vereador da Bancada do Progressistas, 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 dezembro a 30 de 

dezembro do corrente ano por motivos particulares. PROJETO DE LEI Nº 046, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 

- “Cria Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.458.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e oito mil 

reais), no orçamento 2021”. Nas explicações pessoais o vereador Antônio Rode reclamou que as pessoas não 

respeitam a velocidade no meio rural, e como não pode pôr um redutor de velocidade sugerido que a polícia faça uma 

fiscalização e multe se necessário. A vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou que teve um terço da população 

solicitou horas máquina para limpeza de açudes. Cobrou que as rocadas não estavam sendo realizadas nos barracos 

apenas no chão, mas já solicitou ao secretário e disse que o serviço vai ser aperfeiçoado. Sobre a falta das soberanas 

nos eventos do município que foi relatado na última semana, em que a princesa Renata disse que está sendo convidada, 

mas por não receber o subsidio para maquiagem fica difícil a participação. O vereador Lino Peccati sobre os sistemas 

de monarquia, de republica disse que o importante é ser bem governado, tem países que dá certo de uma maneira e 

outro de outra, nosso sistema não é ruim pois temos direito ao voto o importante. Convidou a todos a colaborar com a 

festa que vai ocorrer no próximo domingo. O presidente Maico Morandi comunicou aos vereadores que na próxima 

semana a pedido do sindicato dos servidores públicos, terá uma audiência pública as 17:30h para tratar do assunto da 

próxima reposição salarial. Manifestou alegria com aprovação do projeto de suplementação de crédito que visa obras 

importantes, e isso será possível também com a economia da câmara de vereadores com devolução de recursos ao 

poder executivo. Também comemorou que o vídeo gravado pelo ministro em Nova Pádua publicado pelo presidente 

da República Jair Bolsonaro. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo 

presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.   
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