
 

ATA 1336/2021 

Aos 18 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 Vinicius Salvador fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1335/2021. 

No Pequeno Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi destacou ser uma sessão especial com o merecido 

reconhecimento desta Casa á Falcon, que não só desenvolve a economia, mas tem um papel diferencial como 

participação social. Apesar de sermos uma cidade pequena temos uma empresa de reciclagem com um papel 

fundamental, dando destaque a Nova Pádua na região, estado e nacional. Parabenizou pelos 10 anos e desejou muitos 

mais. O vereador Leandro Martello solicitou a secretaria de obras que faça a limpeza das estradas no interior. Bem 

como a secretaria competente para realizar a campanha do combate do mosquito borrachudo. O vereador Lino Peccati 

comentou o lançamento do vídeo turístico na última sexta-feira, onde mostra as pessoas de Nova Pádua, na agricultura, 

no esporte, na cultura, na gastronomia e muitos outras. Parabenizou a família Verza pela empresa, que gera emprego 

e renda, e pelas pessoas que são.  O vereador Vinícius Salvador parabenizou o trabalho com polímeros, no qual é 

técnico em polímeros, por fim, parabenizou a empresa pelos 10 anos recém completados e desejou-a muito mais. O 

vereador Antônio Rode parabenizou a apresentação da LOA do prefeito, destacou a fala de que vamos administrar 

com os pés no chão, chamou a atenção também o valor recebido com emendas parlamentares em apensa 9 meses de 

gestão, o que é mérito de todas as bancadas. No Grade Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi colocou o 

aspecto positivo de já ter captado mais de um milhão com emendas parlamentares, mérito de toda administração e dos 

vereadores. Fez a leitura de cada emenda recebida, do Carlos Gomes, Marcel Van Hattem, Luiz Carlos Heinze, Afonso 

Hamm, Heitor Shuc, Covatti Filho, Nereu Crispin. Destacou que não está sendo focado em apenas uma área. Relatou 

a compra de novos maquinários e que está previsto a recapagem de alguns asfaltos que não deveria ter branqueado tão 

cedo, e para concertar é necessário diminuir o investido em outros novos. O vereador Antônio Rode agradeceu a 

todos vereadores pela aprovação da moção de aplausos à Falcon. Valorizou a importância não somente para o que 

representa para a economia do município, mas também para o futuro do mundo. Opinou que as homenagens devem 

ser feitas em vida. Agradeceu por trazer essa empresa no município. Na ordem do dia foram aprovados por 

unanimidade, as seguintes proposição: PEDIDO DE LICENÇA Nº 05/2021 - Deise Bunai, 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 novembro a 30 de novembro do corrente ano por motivos particulares. INDICAÇÃO Nº 76 - Os vereadores da 

bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja estudada a 

possibilidade de desenvolver um projeto de reciclagem dos plásticos produzidos em nosso município, em parceria com 

a empresa de reciclagem.  
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INDICAÇÃO Nº 77 - Os vereadores da bancada do MDB indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 

regimentais, que seja recolocado as placas de sinalização na estrada do Travessão Divisa, pois no trecho de 

aproximadamente 5,5 km atualmente existem apenas três. PROJETO DE LEI Nº 043/2021 - Altera redação do art.1º na 

Lei Municipal nº 450, de 27 de dezembro de 2000. A vereadora Deise Bunai deixou também seu agradecimento a empresa 

Falcon. Parabenizou a prefeitura pela semana municipal do turismo, e pelo vídeo lançado no qual não cansa de assistir e 

estimulou a todos repassarem esse vido que valoriza a nossa gente e ao que somos. Parabenizou os novos empreendimentos 

no município. E convidou a todos para participar do rapel rosa no domingo. A vereadora Giseli Boldrin Rossi reforçou o 

convite para participação do rapel outubro rosa no próximo domingo. Parabenizou o dia dos médicos que salvam vidas. 

Pediu para se crie o habito de descarga de maquinas pesadas em cima das pavimentações porque acaba danificando e depois 

não se tem mais o que fazer. Falou do clima chuvoso atrapalhando um pouco as produções. O vereador Gilnei Smiderle 

deu uma boa notícia que já temos dez inscritos para mais uma campanha de doação de sangue, mostrando como o povo de 

Nova Pádua está sempre pronto para ajudar. Relatou que esteve junto na visita do secretário estadual do turismo no 

município. O vereador Lino Peccati parabenizou os professores pela passagem do seu dia. O vereador Demétrio Pan 

parabenizou os professores pela passagem do seu dia, e afirmou que ninguém esquece dos primeiros professores. 

Parabenizou os 10 anos da empresa Falcon que se preocupa com o meio ambiente. O presidente Maico Morandi deixou 

suas felicitações aos professores, e concordou que não se esquece dos primeiros. Parabenizou o dia dos médicos. Comentou 

a contratação de uma assessoria para nota fiscal eletrônica aumentando o repasse do ICMS para nossa comunidade. Relatou 

as emendas recebidas do início do ano até o momento. Comentou as devoluções da Câmara de Vereadores ao Poder 

Executivo. Comentou a semana do turismo que finalizou em grande êxito com o lançamento de vídeo turístico e o 

lançamento de novos empreendimentos. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será assinada 

pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.   
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