
ATA 1349/2022 

Aos 14 dias do mês de fevereiro 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 1346/2022. No Pequeno Expediente o vereador Gilnei Smiderle lamentou 

a perda do munícipe Valdir Fantin. Relatou que esteve passando pelas estradas do interior no qual foram tapados 

os buracos e constatou que o serviço foi bem feito. Relatou ainda que esteve fiscalizando as obras da entrada do 

loteamento Jorge Baggio e viu o empenho dos poucos funcionários que estavam lá. A vereadora Giseli B. Rossi 

ficou feliz pela programação da semana dos 30 anos do município que comtempla todos os nichos desde 

entretenimento a palestras, principalmente relacionados à agricultura que foram indicações que ela fez no ano 

passado, com assuntos como adubação de videiras, pérola da terra, começando o vinhedo com palestrantes de 

referência, além disso, terá atividade no campo na propriedade de Diana Rossi. O vereador Leandro Martelo 

agradeceu a secretaria de obras por ter atendido o pedido de liberar a estrada frente o cemitério ao meio dia. 

Parabenizou o presidente Maico pela prestação de contas do ano legislativo de 2021. O vereador Lino Peccati 

falou sobre o período de safra que estamos vivendo que é importante no nosso município. Agradeceu a chuva 

de ontem, e enalteceu que embora tivemos perda com a seca podemos recuperar pela valorização do preço e 

qualidade. Defendeu que temos que falar bem de nossos produtos e enaltecer as festas como fecouva, feprocol 

pois elas valorizam nossos produtos. O vereador Vinícius Salvador defendeu a indicação que solicita melhoria 

na estrada que vai até a balsa, principalmente agora no escoamento da produção de uva. Aproveitou para 

agradecer ao secretário Celso que prontamente fez a retirada de um galho que estava no meio da estrada. No 

Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade a INDICAÇÃO 

01/2022 - O vereador da bancada do PSDB, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, 

para que através da secretaria competente, seja feito o patrolamento da estrada que dá acesso a Balsa. Já os 

projetos nº08 e 09 de 2022 permanecem em tramitação. Nas explicações pessoais a vereadora Giseli B. Rossi 

explicou que relatou as atividades relacionadas a agricultura, mas tem muita programação que estão serão 

amplamente divulgadas. Explicou ainda que atividades exclusivas para mulheres estão programadas para a 

semana do dia da mulher. Noticiou que em março teremos mais uma turma para doação de sangue. Parabenizou 

a pavimentação do Travessão Barra ao Bonito que embora está sendo no período de safra tem uma pista aberta. 

Justificou que ficaram alguns serviços pequenos atrasados durante a operação de tapa buracos pois a patrola 

estava com a navalha. Parabenizou a organização da Fecouva que conta com muita dedicação da comunidade. 

O vereador Antônio Rode justificou que a crítica que fez na semana passada foi motivada pelo fato do 

secretário não verificar o pedido do morador. Elogiou as melhorias que vem sendo feitas no loteamento Jorge 

Baggio, com o parque ambiental para uso de todos.. O Presidente Maico Morandi exaltou as obras de 

pavimentação do Travessão Barra ao Bonito. Comentou sobre as obras de tapa buracos, e os alargamentos de 

curvas e entradas no travessão paredes e bonito que facilitam para todos que trafegam. Disse que hoje foi 

patrolado na comunidade do travessão curuzzu e amanhã será travessão Divisa. Noticiu que segundo o 

secretário, hoje tem apenas um pedido de maquinas pendentes. Parabenizou a comunidade de Otavio Rocha pela 

Fecouva, no qual considera uma comunidade muito parecida com Nova Pádua pois é pequena, mas muito 

organizada. Reforçou o convite para participação das comemorações de aniversário de 30 ano de emancipação 

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

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