
ATA 1342/2021 

Aos 22 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).  O vereador Antônio Rode (Republicanos) teve a faltou à sessão. O Presidente Maico Morandi 

invocando a proteção de Deus deu por aberta a Sessão Plenária, em seguida solicitou que o vereador Giseli 

Boldrin Rossi fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1341/2021. No 

Pequeno Expediente o vereador Leandro Martello comentou sobre a audiência pública que a pauta era 

aumento salarial dos servidores públicos. Pediu a secretaria de obras que faça a manutenção em alguns 

pontos asfálticos nas estradas do interior. O vereador Lino Peccati comentou sobre a abertura do governo 

relativo a pandemia, com a liberação de capacidades para todas as áreas, exemplo um estádio de futebol. 

Parabenizou a Vanessa Debon pela homenagem que recebera na Câmara de vereadores e ressaltou seu dom 

com a música. O vereador Vinicius Salvador parabenizou Vanessa Debon por estar recebendo esta singela 

homenagem da Câmara de vereadores, uma moção de aplausos, fez colocações comparando a ele sobre o 

apoio familiar nessas causas que nem todos apoiam. O vereador Antônio Rode faltou. A vereadora Deise 

Rech Fabian retirou. No Grande Expediente a vereadora não tivemos inscritos. No intervalo da sessão 

tivemos a entrega da moção de aplausos à Vanessa Debon. Na ordem do dia tivemos as seguintes 

proposições PROJETO DE LEI Nº 047, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 - “ Credito especial Recurso 

para Investimentos Código 1338 Ministério da Economia” PEDIDO DE LICENÇA 08/2021 - 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 29 de novembro a 29 de dezembro do corrente ano por 

motivos particulares. Nas explicações pessoais a vereadora Giseli Boldrin Rossi parabenizou à Vanessa 

Debon por receber a homenagem da Câmara de Vereadores paduense. Comentou sobre a palestra que 

ocorrerá no próximo dia 30 de novembro sobre aposentadoria rural e imposto de renda de agricultores. 

Relatou que obtiveram resposta sobre a causa judicial que envolve a prestação de serviços da operadora Oi 

e relatou sobre os serviços prestados da operadora Vivo. O vereador Demétrio Pan parabenizou a Vanessa 

Debon e por representar a comunidade paduense. Pediu ao secretário de obras para patrolar as estradas que 

seguem até a residência de Calisto Menegat. Relatou os aumentos que estão acontecendo em todos os 

setores. O vereador Gilnei Smiderle comentou que o deputado Afonso Han fara uma audiência pública 

sobre a tributação do vinho e o preço da uva, um dos principais produtos de rendas paduenses. Relatou 

sobre a audiência pública que ocorreu no dia de hoje sobre a reivindicação de aumento salarial dos 

servidores públicos.  O vereador Lino Peccati comentou sobre a festa de Santo Antônio que aconteceu no 

último domingo, que foi muito bonita, agradeceu a todos que participaram e ajudaram de alguma forma. O 

presidente Maico Morandi comentou sobre a audiência pública que ocorreu no dia de hoje e que trataram 

sobre o reajuste salarial e demais reivindicações dos funcionários públicos, e deixou seu raciocínio sobre o 

assunto. Fez algumas colocações sobre o projeto da 3º idade, e respondeu alguns questionamentos que 

foram feitos sobre o andamento do projeto. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à 

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

novembro de dois mil e vinte e um.   
 

 

 

    Maico Morandi                                       Antônio Rode                            Vinícius Salvador                Leandro Martello  
Vereador Presidente                         Vereador Republicanos                       Vereador PSDB                     Vereador MDB 
 
Demétrio Pan                       Lino Peccati                  Deise Fabian                    Giseli Boldrin Rossi           Gilnei Smiderle 
Vereador MDB                      Vereador PP                 Vereadora PP                     Vereador PP                       Vereador PP 


