
ATA 1345/2021 

Aos 20 dias do mês de dezembro 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, Gilnei Smiderle, Deise Fabian, Lino Peccati 

(PP), Demétrio Pan, Leandro Martello (MDB), Vinícius Salvador (PSDB) e Francisco Alessi (Republicanos). O 

Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus deu por aberta a Sessão Plenária, em seguida solicitou 

que o vereador Lino Peccati fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 

1344/2021. No Pequeno Expediente a vereadora Deise Bunai retirou. O vereador Demétrio Pan pediu a todos 

os doadores continuarem a fazer doações. Desejou a todos os munícipes um Feliz Natal e próspero ano novo. O 

vereador Gilnei Smiderle parabenizou as vereadoras Deise e Giseli pelo pontapé inicial e organização do grupo 

Amigos de Sangue. Comentou que esteve em conversa com o secretário de obras que explanou os motivos da 

não finalização dos reparos asfálticos no interior do município. O vereador Valdir Krilow cedeu seu espaço 

para o vereador Lino Peccati. O vereador Lino Peccati desejou a todos um feliz natal e um prospero ano novo 

a todos. Fez uma breve citação sobre o natal, mencionando doações e ajudar sempre o próximo. Comentou sobre 

a boa ação de todos os munícipes que puderam doar sangue nas campanhas realizadas pela câmara de vereadores. 

O vereador Leandro Martello parabenizou a todos que participaram da campanha de doação de sangue. Desejou 

a todos os munícipes um feliz natal e um prospero ano novo. No grande expediente a vereadora Deise Bunai 

usou a tribuna com a pauta, doação de sangue, trouxe o conceito de ser um doador e agradeceu a todos que fizeram 

parte do grupo Amigos de Sangue. Pediu a todos os munícipes que participem deste grupo. Comentou sobre as 

reformas que estão acontecendo no município aonde os trabalhadores junto ao secretário estão todos trabalhando 

e deixando algumas demandas de munícipes de lado, por exemplo obras com pequenos impactos. No intervalo 

da sessão tivemos a entrega de certificados de gratidão aos doadores de sangue que participaram das campanhas 

realizadas no município. Na ordem do dia tivemos as seguintes proposições que foram aprovadas por 

unanimidade: PROJETO DE LEI Nº. 050, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 – “Autoriza o Município a firmar 

parceria com o Instituto Flávio Luís Ferrarini e dá outras providências”. PROJETO DE LEI Nº. 052, DE 16 DE 

DEZEMBRO DE 2021 – “Autoriza a contratação de Professor de até 30 horas semanais por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº. 005, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 – “Altera o inciso III e acresce inciso VI 

ambos do § 2º do artigo 123 e altera o artigo 220 da Lei Complementar nº 12, de 31 de janeiro de 2018”. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 006, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 – “Altera o inciso III e 

acresce inciso VI ambos do § 2º do artigo 114 da Lei Municipal nº 534, de 26 de novembro de 2002”. Nas 

explicações pessoais o vereador Vinicius Salvador comentou o quanto é importante a doação de sangue e se 

comprometeu em ajudar nas próximas campanhas. Agradeceu a todos os vereadores pelo companheirismo e a 

principalmente o vereador Maico Morandi por estar sempre auxiliando. Desejou a todos um Feliz Natal e 

Prospero Ano Novo. O vereador Valdir Krilow agradeceu a todos os doadores de sangue que participaram das 

campanhas realizadas no município, desejou um feliz natal e prospero ano novo. O vereador Lino Peccati 

comentou sobre a gestão de 2021 e demais gestões anteriores, fez colocações de como funciona o poder executivo 

sempre tentando sanar as demandas do município paduense. Citou algumas reclamações de alguns munícipes e 

argumentou sobre os ocorridos. O vereador Gilnei Smiderle agradeceu a todos os colegas pelo excelente 

trabalho realizado no ano de 2021 e fez suas colocações sobre as demandas dos munícipes. Por fim desejou a 

todos um feliz natal e prospero ano novo.  
 

    Maico Morandi                                       Francisco Alessi                            Vinícius Salvador                Leandro Martello  
Vereador Presidente                         Vereador Republicanos                       Vereador PSDB                     Vereador MDB 
 
Demétrio Pan                       Lino Peccati                  Deise Bunai                     Valdir Krilow                   Gilnei Smiderle 
Vereador MDB                      Vereador PP                 Vereadora PP                     Vereador PP                       Vereador PP 



O presidente Maico Morandi comentou sobre as críticas que receberam ao realizarem as obras no interior do 

município na restauração dos trechos asfálticos pois acabaram travando as demais demandas dos munícipes. 

Frisou que esta obra custará caro para o executivo, com todo o recurso investido poderia ser realizado mais de 1 

km de asfalto para alguma comunidade do interior. Comentou que o secretario e demais colaboradores não 

pararam de trabalhar nos trechos tendo até que dirigir mais de uma máquina. Relatou que no próximo ano será 

realizado uma explanação de um relatório do ano de 2021. Parabenizou a todos os colegas pela união e excelente 

trabalho realizado no primeiro ano de legislatura e também parabenizou ao executivo pelo ótimo trabalho. 

Desejou a todos um feliz natal e um prospero ano novo. Cedeu um espaço para o vereador Francisco Alessi que 

agradeceu a oportunidade ao vereador titular Antônio Rode e parabenizou a as vereadoras Giseli e Deise por 

estarem a frente do grupo amigos de Sangue. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a presente Ata, à 

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

dois mil e vinte e um.   
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