
ATA 1350/2022 

Aos 21 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 Antônio Rode 

manifestou seu sentimento a família do secretário Gelson Sonda pelo falecimento do seu pai Alcides Sonda. 

Comentou o apelo feito pelo Prefeito Danrlei solicitando apoio de todas bancadas para buscar recursos ao 

município de Nova Pádua. Ressaltou que o partido Republicanos já trouxe em 2021 mais de um milhão de 

reais. Afirmou que mesmo sendo oposição temos que pensar pelo desenvolvimento do município, pois é 

também um dever do vereador. A vereadora Deise Bunai manifestou seus sentimentos a família de 

Graciema Perosa, bem como a família de Alcides Sonda. Relatou que os banco de sangue e o hemocentro 

estão desesperados por reposição de bolsas de sangue, por isso a campanha promovida pela câmara será 

antecipada. Explicou sobre questionamentos que foram feitos a ela sobre a manutenção dos parquinhos. 

Concordou com o colega Tonico afirmando que depois de eleitos todos temos que usar a camisa do 

município. O vereador Demétrio Pan parabenizou a apresentação do prefeito pelo relatório bem 

detalhado. Manifestou os pêsames às famílias de Alcides Sonda e Graciema Perosa. Afirmou que está 

buscando emendas e tem duas direcionadas a área da saúde só está aguardando a liberação por parte dos 

deputados. Gilnei Smiserle falou sobre as perdas de cidadãos paduenses dessa semana Alcides Sonda e 

Graciema Perosa. Comentou que segundo apresentado pelo Prefeito Danrlei tivemos de sobra no caixa 2 

milhões graças as emendas parlamentares que viram para o município. Elogiou o deputado Carlos Gomes 

pelos mais de um milhão de reais destinado a Nova Pádua. A vereadora Giseli B. Rossi estendeu seus 

agradecimentos ao deputado Carlos Gomes aproveitando a presença de seu lideres Antônio Rode e 

secretario Pedro Quintanilha. Fez a leitura de um relatório com valores de recebidos pelos deputados ao 

município no ano de 2021. Noticiou que o Projeto Avançar do governo do RS está aberto para cadastros 

que visam abertura de nova açude, então é necessário se cadastrar com o Willian na Emater, pois tem prazo 

e limite de até 10 açudes por município. No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia 

foi aprovado por unanimidade os seguintes expedientes: PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 01 –Na 

oportunidade em que o cumprimentamos, viemos através deste, em conformidade com o Art. 65, inciso IV 

da Lei Orgânica de Nova Pádua e com o art.117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova 

Pádua, solicitar ao Exmo. Sr. Prefeito Danrlei Pilatti que responda a esta Casa Legislativa, dentro do prazo 

de 15 dias do Art. 65, inciso IV da Lei Orgânica de Nova Pádua as seguintes indagações referente a serviços 

de roçadas de terceiros. 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 – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, o Fundo 

Municipal de Saneamento Básico, e dá outras providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO  
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nº 001 - Dispõe sobre a numeração sequencial dos Decretos Legislativos e Resoluções da Câmara de 

Vereadores de Nova Pádua. PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 002 - Dispõe sobre a numeração sequencial 

das Resoluções de Mesa da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Nova Pádua. Deram entrada na 

casa os projetos: Projeto de Lei nº. 013/2022 – “Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na 

execução das obras de Infraestrutura Urbana no trecho da VRS 814, iniciando na entrada do Loteamento 

Jorge Baggio até a prefeitura municipal”. Projeto de Lei nº. 014/2022 – “Dispõe sobre a cobrança de 

Contribuição de Melhoria na execução das obras de pavimentação da Rua Francisco Menegat no 

Loteamento Jorge Baggio”. Projeto de Lei nº. 015/2022 – "Altera o sistema de `sobreaviso` de serviços 

emergenciais de transporte de doentes no serviço público municipal e dá outras providencias". Projeto de 

Lei nº. 016/2022 – “Inclui parágrafo e altera o art. 49 na Seção IV, na Lei nº 1.241 de 15 de junho de 2021”. 

Nas explicações pessoais o vereador Vinícius Salvador lembrou que fez indicação para alargamento das 

curvas no travessão Grazziotin e agora foi atendido pelo prefeito Danrlei no qual segundo os moradores 

estão satisfeitos com a melhoria. Também agradeceu que foi atendido o pedido para o patrolamento da 

estrada que dá acesso a balsa. O vereador Lino Peccati também manifestou sentimentos a famílias Sonda 

e Perosa que se assemelham muito pela forma que viveram a vida, e o legado que nos deixa em viver de 

comunidade, em apreciar o canto. Abordou a diferença de coral e grupos de canto. A vereadora Giseli B. 

Rossi corrigiu um valor relatado da emenda do deputado do Marcel Van Hattemm. A pedido do secretário 

Celso Chiarani comunica que as rocadas tiveram uma parada agora devido a concerto de pneu do trator. 

Esclareceu que o alargamento do travessão barra foi interrompido pois as maquinas tiveram que se 

direcionadas a áreas que que receberam emendas. Relatou o cronograma de obras para 2022, como reforma 

das praças, rotatória de acesso ao bairro, centro cultural e do travessão divisa. O Vereador Antônio Rode 

agradeceu ao prefeito pelo atendimento do pedido de abertura da rua no loteamento pois era um 

compromisso que tinha com a comunidade. Solicitou que os munícipes apoiem os deputados que estão nos 

ajudando, sem olhar partido. Afirmou seu agradecimento ao deputado Carlos Gomes que está nos ajudando 

muito e se sente em casa em Nova Pádua. O Presidente Maico Morandi enalteceu a parceria com o 

deputado Carlos Gomes, que muito se dá pelo relacionamento do vereador Tonico e do secretário Pedro. 

Agradeceu que tanto no Legislativo como no Executivo, embora prefeito e presidente sejam jovens, sempre 

tem pessoas sabias ao redor. Relatou que são mais de 11 obras no cronograma para a gestão. A única 

ressalva do Prefeito é que possivelmente teremos uma queda de arrecadação de icms no qual o intuito é 

aliviar o bolso do cidadão. Comentou que estava previsto mais um trecho de asfalto nesse ano mas com os 

valores utilizados na operação tapa buracos ficou inviável no ano de 2021. Convidou a todos para participar 

da programação dos 30 anos 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 vinte e um dias do mês 

de fevereiro de dois mil e vinte e dois.  
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