
ATA 1352/2022 

Aos 07 dias do mês de março 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 a vereadora Giseli Boldrin Rossi fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1351/2022. No Pequeno Expediente o vereador Demétrio Pan 

iniciou parabenizando o dia das mulheres que é comemorado durante a semana. Convidou a comunidade 

paduense para prestigiar as comemorações dos 30 anos de Nova Pádua. Lamentou sobre o aumento nos valores 

dos fertilizantes alegando que no ano anterior o aumento era devido a pandemia da Covid, e neste ano o 

aumento é justificado pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Questionando também o fato de como o produtor 

rural irá realmente conseguir realizar sua produção e repassar o produto com tanto aumento. O vereador 

Gilnei Smiderle deu as boas-vindas a nova servidora Renata Menegat. Parabenizou aos envolvidos sobre o 

projeto que será realizado na Subprefeitura, aprovado pelo estado. Solicitou ao secretário de obras Celso 

Chiarani para averiguar a possibilidade de realizar uma parada de ônibus para um conforto maior aos 

estudantes que necessitam. Mencionou sobre o retorno as aulas dando um parecer positivo. A vereadora Giseli 

B. Rossi deu os parabéns pelo dia internacional da mulher a todas as mulheres em seguida, direcionou as boas-

vindas a nova servidora Renata Menegat. Noticiou sobre a balsa que liga Nova Pádua a Nova Roma do Sul 

que encontra-se interditada pela Marinha do Brasil, ressaltando que não foi por negligencia porém faltou um 

retorno da marinha em sim, mas que estão regularizando e em breve voltará ao funcionamento normal 

Anunciou o programa do fundo social do Sicredi em que entidades podem se cadastrar e serem comtemplados 

financeiramente, este projeto tem como objetivo apoiar projetos de cultura e educação com a finalidade de 

desenvolvimento da comunidade. Manifestou seu repúdio ao exagero do valor aprovado no fundo eleitoral. 

Justificou que nem sempre faz indicações de tudo que é cobrado por munícipes, mas sempre vai em busca de 

resolver todas as demandas solicitadas. O vereador Leandro Martelo parabenizou todas as mulheres pelo 

dia delas que será amanhã dia 08. Solicitou que através da secretaria competente seja feito uma limpeza nos 

containers de lixo pois recebeu reclamações devido ao forte odor dos mesmos. Sugeriu ao secretário de saúde 

que direcione transporte especifico para as cidades, com destino único. O vereador Lino Peccati deu as boas-

vindas a Renata Menegat. Relatou sobre os andamentos das obras públicas e setor da saúde. Solicitou apoio 

dos colegas vereadores para realizar a aprovação do pedido de moção de congratulação ao Sr. Sabino Bernardi 

pelos mais de 60 anos de serviços gratuitos prestados a comunidade em prol da comunidade Paduense. No 

Grande Expediente o vereador Gilnei Smiderle justificou utilizar a tribuna do dia de hoje pois valoriza o 

dia da mulher e parabenizou todas mulheres da Casa Legislativa, as mulheres paduenses, todas de forma geral.  
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Fez a leitura de um trecho da bíblia que fala sobre mulher. Ao fim do seu discurso solicitou que as mulheres 

presentes na casa ficassem de pé, para receber uma salva de palmas em forma de homenagem. Na ordem do dia 

foi aprovado por unanimidade os seguintes expedientes: Indicação nº02/2022: Os vereadores da bancada do 

Progressista indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria 

competente, seja realizada a pintura nos trechos de asfalto que foram feitos os consertos. Pedido de Moção de 

Congratulação: Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam que seja enviada uma moção de 

congratulação ao Senhor Sabino Bernardi em reconhecimento aos mais de 60 anos de serviços voluntários 

prestados na comunidade paduense. A vereadora Giseli B. Rossi agradeceu a paduense Fabiana pelo trabalho 

voluntário voltado a     comunidade, em especial pela organização da caminhada realizada pedindo a graça da 

chuva, ressaltando a doação que a mesma tem pela comunidade. Ressaltou sobre as cobranças do estado do Rio 

Grande do Sul a ministra da Agricultura para planos de longo prazo para medidas de combate as estiagens, facilitar 

abertura de açudes, cobertura da estiagem no seguro agrícola. Cumprimentou a todas mulheres pelo dia 

internacional da mulher e ressaltando seu trabalho. A vereadora Deise Bunai parabenizou todas as mulheres pelo 

dia internacional da mulher. Esclareceu que as mulheres não querem ser exaltadas apenas serem igualadas, que 

continuam buscando seus direitos. Informou o motivo do forte odor dos containers durante a semana devido que 

não houve coleta de lixo orgânico em decorrência do feriado, justificou que por costume em ser quarta de cinzas 

os munícipes consumiram peixe o que intensificou o odor. Assegurou sobre um produto instalado para diminuição 

dos odores. Convidou a todos para participar das programações do município, que ocorrerão no decorrer da semana. 

O vereador Vinícius Salvador retomou o assunto em relação a limpeza dos containers de lixo, com intuito de 

eliminar o forte odor, agradeceu as informações que a vereadora Deise apresentou na sessão. Parabenizou a 

organização do torneio de vôlei pelo belo evento realizado. Sugeriu que mais eventos como o do vôlei fossem 

realizados com mais frequência. Por fim parabenizou as mulheres pelo dia internacional das mulheres e deu boas 

vindas a servidora Renata. O vereador Antônio Rode parabenizou as mulheres pelo dia delas. Cobrou a realização 

de uma parada de ônibus que o vereador Gilnei também citou, pois é uma solicitação ainda do ano passado. Outra 

cobrança muito forte da comunidade é a solução para os serviços de veterinária, para atendimento a animais de 

grande porte, no qual ano passado não era possível realizar a contratação, mas que nesse ano não existe mais esse 

empecilho. O Presidente Maico Morandi deu as boas-vindas a Renata e desejou sucesso no trabalho. Parabenizou 

as mulheres pelo seu dia, e disse que a cultura de atribuir todos afazeres da casa culturalmente era direcionada a 

mulher, mas ninguém disse que devia ser assim para sempre, e que as mulheres merecem a valorização todos os 

dias. Parabenizou a arquiteta Graziela e toda gestão pela aprovação da reforma da biblioteca pública. Garantiu que 

a balsa está em boas condições e em breve estará ativa. Parabenizou a todos que participaram do torneio de vôlei, 

bem como a família Boniatti que cedeu a quadra de areia para realização do evento. Convidou a todos para 

participar da programação do aniversário do município que se estende até dia 7 de abril. Sem mais a constar, eu 

Renata Menegat, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, 

aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.  

 

 

 

 
 

 

    Maico Morandi                             Antônio Rode                            Vinícius Salvador                Leandro Martello 
Vereador Presidente               Vereador Republicanos                   Vereador PSDB                     Vereador MDB 
 
 
Demétrio Pan               Lino Peccati                  Deise Bunai                    Giseli Boldrin Rossi           Gilnei Smiderle 
Vereador MDB            Vereador PP                 Vereadora PP                     Vereador PP                       Vereador PP 


