
ATA 1342/2021 

Aos 29 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 Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus deu por aberta a Sessão Plenária, em 

seguida declarou empossado o vereador suplente Francisco Alessi (Republicanos) e logo após solicitou que 

o vereador Leandro Martello fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 

1341/2021. No Pequeno Expediente o vereador Demétrio Pan parabenizou os vereadores da terceira 

idade e disse que temos muito que aprender com eles. O vereador Gilnei Smiderle parabenizou as 

vereadoras Giseli e Deise pela liderança na campanha de doação de sangue. Disse ter se emocionado com 

a sessão que terceira idade fez, com indicações pertinentes e por fim apoiou a indicação para segurança 

noturna. A vereadora Giseli Boldrin Rossi ficou feliz pela participação das mulheres, pelas indicações 

maduras e que reforçam demandas principalmente agrícolas, por isso no início do ano que vem tem que se 

encontrar soluções para a veterinária, alargamentos de estradas, consertos dos asfaltos. Afirmou que visitou 

as obras de tapa buracos que estão sendo realizadas observou que a base não tinha os 18 cm que manda a 

lei. Convidou para a palestra de amanhã para os agricultores bem como o momento iluminati na quinta-

feira. O vereador Leandro Martello parabenizou os vereadores da bela idade pela sessão especialmente 

a Lorita que esteve em seu lugar. O vereador Lino Peccati disse ser especial essa sessão porque tem a 

mesma idade dos vereadores, pois somos pessoas que viveram desde o início do município. Afirmou que 

também tem na cabeça muitas dessas indicações mas tem certeza que o trabalho está sendo feito, e avaliou 

o progresso que conseguimos. No Grande Expediente a vereadora não tivemos inscritos. Na ordem do 

dia tivemos as seguintes proposições: a segunda votação da 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”. PROJETO DE LEI 044/2021 - Lei Orçamentária anual – LOA, Estima a Receita e Fixa a 

Despesa do Município de Nova Pádua para o exercício financeiro de 2022. Nas explicações pessoais a 

vereadora Deise Rech Fabian agradeceu a oportunidade que o partido à concedeu em ser vereadora por 

um mês e agradeceu a oportunidade também a vereadora titular Deise Bunai. O presidente Maico Morandi 

parabenizou o trabalho da Deise Fabian, e da importância de formar novas lideranças. Disse que a obra do 

Barra devemos fazer o nosso máximo para respeitar esse prazo de não ser no meio da safra. Sobre os asfaltos 

disse que foi visitar e ficou muito triste com a obras que estão tendo que ser feita onde a maioria o problema 

é na base, e outros a falta de qualidade do material. Disse que temos que analisar o todo no município e não 

apenas em um lado. 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 nove dias do mês de novembro de dois mil e 

vinte e um.   
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