
 

ATA 1347/2022 

Aos 18 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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, Lino José Peccati, Gilnei Smiderle (PP), Demétrio Pan, Leandro Martello (MDB), Antônio Rode 

(Republicanos), Vinícius Salvador (PSDB). O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus, deu 

por aberta a Sessão Plenária solicitando que o vereador Antônio Rode fizesse a leitura de um trecho da bíblia 

e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1345/2020 e Ata nº1346/2021 da sessão extraordinária. No Pequeno 

Expediente o vereador Lino Peccati comentou que o recesso de vereador não é férias pois ficam sempre 

atentos no que acontece na comunidade e também tiveram presentes na sessão extraordinária. Desejou que o 

ano seja produtivo e de sucesso, e relatou um pouco sobre os trabalhos executados em 2021. Afirmou que os 

munícipes podem ficar tranquilos que o trabalho está sendo bem feito, eliminando a desconfiança de ser 

jovens no executivo e no legislativo. O vereador Vinícius Salvador desejou que os vereadores continuem 

com o bom diálogo, agradeceu a agenda recebida do Sicredi. Agradeceu a emenda parlamentar do deputado 

Daniel do PSDB destinado 100 mil reais para a área da saúde. O Vereador Antônio Rode desejou um bom 

retorno aos vereadores, e fez um agradecimento em nome do Duda Caon pelo apoio do prefeito quando teve 

perda em sua propriedade de frangos. Afirmou que não tinha dúvidas que o município estaria em boas mãos 

embora seja o prefeito seja jovem. Criticou o secretario Celso por muitas vezes ser chamado para um serviço 

e considerar que não é necessário sem ir averiguar. A vereadora Deise Bunai reforçou o bom trabalho 

executado em 2021, e convidou a todos para que participem dos encontros nas comunidades para prestação 

de contas do poder executivo e para opiniões de onde pode melhorar. Manifestou seu repudio a matéria feita 

pelo Jornal Intercept Brasil no qual considera tendencioso e que debochou das pessoas daqui fazendo que 

tenhamos vergonha do que construímos e conquistamos com o nosso trabalho, como por exemplo nossas 

belas casas como foi relatado pela matéria. O Vereador Demétrio Pan comentou o aumento de casos de 

Covid, dizendo que muitos vão para a praia e lá ninguém toma cuidades trazendo o vírus para sua cidade. 

Por isso pediu para que os munícipes continuem se cuidado. No Grande Expediente a vereadora Giseli B. 

Rossi criticou a matéria feita pelo jornal Intercept Brasil, que teve um único intuito de nos atacar apenas 

porque votamos predominantemente Bolsonaro. Nos taxaram como racistas, e preconceituosos injustamente. 

Sobre a questão de concertos de asfaltos, disse que foram feitos porque é era uma grande demanda da 

população, mas a grande surpresa foi encontrar problemas na base, sem a medida correta do contrato e pago 

o dobro do valor de hoje que custa hoje. E ai fizemos a reforma e as pessoas reclamavam de falta de cones 

que eram constantemente furtados. Na ordem do dia foram aprovados por unanimidade os seguintes 

projetos: PROJETO DE LEI Nº. 010, DE 10 DE JANEIRO DE 2022 - “Altera a redação e acresce incisos 

e alíneas ao caput do art. 3º da Lei Municipal n.º 335 de 1º de setembro de 1998”. PROJETO DE LEI Nº. 

011, DE 10 DE JANEIRO DE 2022 – “Acrescenta incisos ao artigo 2º e acrescenta artigo 16-A à Lei 

Municipal nº 453, de 19 de janeiro de 2001”. PROJETO DE LEI Nº. 012, DE 10 DE JANEIRO DE 2022 

– “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, e dá outras 

providências”. Permanecem em tramitação os projetos PROJETO DE LEI Nº. 008, DE 10 DE JANEIRO DE 

2022 – Cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o Fundo Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº. 009, DE 10 DE JANEIRO DE 2022 – 
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Conselho Municipal de Saneamento Básico, o Fundo Municipal de Saneamento Básico, e dá outras 

providências. Nas explicações pessoais o vereador Gilnei Smiderle disse estar com saudades das sessões 

legislativas bem como com as colocações dos vereadores. Referente ao concerto dos asfaltos afirmou que 

um problema leva ao outro pois quando estava arrumando muitas pessoas ficaram sem estradas de chão 

patroladas. Sobre a matéria do Intercept Brasil disse que querem tirar o sossego do nosso povo e não vale 

a pena comentar. Relatou ainda que um munícipe elogiou o bom atendimento da secretária de obras pelo 

serviço efetivo. A vereadora Deise Bunai disse que uma das chamadas que mais lamentou foi quando o 

Intercept Brasil disse “arminha na mão e vacina no braço”. Relatou que está feliz por ter sido convidada a 

ser embaixadora de um projeto Frei Jaime Betega em Caxias do Sul que busca reforma na casa de idosos. 

A vereadora Giseli B. Rossi na questão da morte dos frangos, disse que o Prefeito está cobrando da RGE 

sobre a queda de energia constantes que vem acontecendo no município. Pediu que não se culpe as empresas 

que fizeram os asfaltos pois eles cumpriram o que foi contratado, o problema está na base que foi a 

prefeitura que fez. Abordou sobre a voltas as aulas, e comunicou que vagas que estão abertas através de 

processo seletivo. Lamentou o container de lixo queimado, mas felizmente as imagens capturam os 

vândalos e já foi aberto o b.O, e aproveitou para solicitar um policiamento mais efetivo nas ruas durante os 

finais de semana. Comemorou que foram captados mais de 6 milhões de reais através de emendas 

parlamentares. O vereador Leandro Martello parabenizou a secretaria de obras pelas obras da operação 

tapa buracos bem como no travessão bonito, alargamentos de vias e retiradas de tachões. Solicitou que os 

proprietários de terrenos baldios no perímetro urbano façam a limpeza da vegetação pois fica feio para o 

município e proporciona a criação de bichos. Também alertou que os moradores que tem as ruas com 

iluminarias queimadas que comuniquem a prefeitura que quando tem um número x eles fazem o concerto. 

Solicitou que a secretaria de obras libere a via próximo ao cemitério logo ao meio dia pois forma muita fila 

porque o caminhão sobe devagar. O vereador Antônio Rode esclareceu que as críticas que ele faz são 

construtivas para alertar e procurar e melhorar. Também manifestou seu repudio a matéria do Intercept 

Brasil, que indigna tanto que não vale nem a pena debater. O Presidente Maico Morandi relatou que 

queria nem perder seu tempo para ler aquela matéria pois sabia que não teria coisas boas, mas acabou lendo 

e assistindo o vídeo o qual repudia. Outro assunto aqui levantado sobre a operação tapa buracos, expos que 

passou de um milhão de reais investidos na recuperação. Lamentou que alguns serviços na colônia ficaram 

atrasados, mas foi porque toda mobilização ficou na operação que era necessário. Relatou ainda que o 

município foi contemplado com recursos do Estado ao projeto de reforma das praças no centro da cidade, 

bem como, as obras que já estão andamento com as entradas ao loteamento Jorge Baggio, o centro cultural 

e o travessão divisa. Aderimos ao programa previna assim podemos receber 100 mil reais que antes 

tínhamos que devolver entorno de 40 mil. Comunicou que a pavimentação do Travessão Barra está em 

andamento. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais 

vereadores. Sala de Sessões, aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois.  
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