
 

ATA 1393/2022 

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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 Peccati, Gilnei Smiderle (PP), Demétrio Pan, Leandro Martello (MDB), Antônio Rode 

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

deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que o vereador Leandro Martello fizesse a leitura de um trecho 

da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1392/2022. No Pequeno Expediente o vereador Vinícius 

Salvador cumprimentou a todos que assistem a sessão, em especial aos doadores de sangue que estão 

presentes para um ato simbólico de entrega de certificado de gratidão, pela disponibilidade em ajudar o 

próximo. Sendo a última sessão plenária do ano agradeceu a legislatura, pela união em prol do bem do 

município, agradeceu aos vereadores, prefeito, vice-prefeito e aos secretários. O vereador Antônio Rode 

agradeceu aos doadores que se disponibilizam em dedicar um tempo para realizar a doação, sendo um ato de 

amor ao próximo. Enalteceu as grandes obras que foram realizadas até a data de hoje, e espera que no próximo 

ano continuem. Agradeceu a mesa diretora pelo trabalho bem realizado e por ter feito parte, deseja um bom 

trabalho para o próximo ano. A vereadora Deise Bunai diz que apesar deste ano ter sido turbulento, sempre 

tenta tirar as coisas boas, os ensinamentos, como a presença dos doadores que estão aqui hoje, são o resultado 

de um trabalho lindo, os parabenizou pelas vidas que puderam salvar apenas com o ato da doação. Agradeceu 

aos vereadores pelo belo trabalho em conjunto na legislatura e no poder executivo, deixou seu agradecimento 

ao vereador presidente da casa. O vereador Demétrio Pan disse que em alguns casos quando há alteração 

nos exames é necessário retirar o sangue, assim a pessoa está melhorando a sua qualidade de vida e ajudando 

a salvar a vida dos outros. Desejou que o ano de 2023 seja cheio de saúde, trabalho e harmonia. O vereador 

Gilnei Smiderle cumprimentou de forma especial aos doadores de sangue que são anjos, pois salvam vidas 

das pessoas que necessitam. Mencionou as belas indicações citadas pelos vereadores da bela idade, em 

especial a vereadora Ivete Pan Camana, pois o acesso nesta estrada realmente é difícil, pois não passam dois 

carros ao mesmo tempo. Agradeceu o trabalho realizado pelo vereador presidente Maico, uma grande 

liderança. No Grande Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi diz que está pronta para ocupar a 

cadeira de presidente, e espera fazer um ótimo trabalho. Fez uma retrospectiva de alguns projetos aprovados 

e obras no município como: atualização do valor da hora de sobreaviso; aprovação do aumento no valor do 

vale alimentação; incentivo a fazer as calcadas no centro da cidade; sessão solene alusiva aos 30 anos do 

município; semana da agricultura; 60 anos do sindicato dos trabalhadores rurais de Flores da Cunha e Nova 

Pádua, 60 horas de médico na UBS; contratação de um ginecologista com aumento no salário; aprovação da 

LOA e LDO; campanha de doação de sangue; atualização de valores do PIDA; rota turística passo do vinho; 
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Sessões alusivas ao dia do gaúcho e dialeto talian; denominação da escola libera Bianchi; criação dos cargos 

para escola municipal; homenagem ao agricultor destaque, ao clube de bochas Cerro Largo; sessão da bela 

idade e vereador junior, homenagem ao Sabino Bernardi; criação SUAS, inauguração do CRAS, entre outras. 

Por fim, mencionou as obras realizadas no município.  O vereador Lino Peccati diz que a entrega do 

certificado é um ato simbólico, um reconhecimento pela boa ação, deseja saúde aos doadores para que assim 

possam continuar com as doações. Não há como agradar a todos, infelizmente algumas decisões acabam 

magoando alguns munícipes, mas todas as decisões tomadas sempre são pensando no melhor para o 

município, evitar danos futuros, pensando nas próximas gerações, mencionou isto devido a projetos 

aprovados na câmara.  No início do município existiam demandas diferentes das atuais, por isso as mudanças 

são necessárias e devem ser realizadas para evoluir de acordo com o crescimento e demanda do município. 

Agradece a juventude, pela gana de querer crescer e a transparência com que o prefeito e o presidente da 

câmara estão sempre mostrando com vereadores e munícipes. Realização de entrega de certificado de 

gratidão aos doadores de sangue. Na ordem do dia foi aprovado por unanimidade dos votos, os seguintes 

expedientes INDICAÇÃO 038/2022: “O vereador Gregório Munaro da bancada do Partido Democrata 

Paduense (PDP) solicita ao Exmo. Prefeito, para que planeje a abertura de uma bacia de captação de água na 

cidade. ” INDICAÇÃO 039/2022: “O vereador Agustinho Morandi da bancada do Partido Democrata 

Paduense (PDP) solicita ao Exmo. Prefeito, para que verifique a possibilidade de asfaltar a via que liga o 

Travessão Cerro Largo até a propriedade de Antônio Marcante. ” INDICAÇÃO 040/2022: “A vereadora 

Ivete Pan Camana da bancada do Partido Social Popular (PSP) solicita ao Exmo. Prefeito, para que através 

da secretaria de obras, realize a abertura, e alargamento na estrada da Comunidade do Curuzzu após a 

propriedade do Sr. Ariel Menegat para futura pavimentação asfáltica.” INDICAÇÃO 041/2022: “O vereador 

Jandir Luiz Groth da bancada do Partido Social Popular (PSP) solicita ao Exmo. Prefeito, para que através 

da secretaria de obras, realize a colocação de placa sinalização de curva perigosa em frete a propriedade de 

Alexandre Alessi no Travessão Bonito.” INDICAÇÃO 042/2022: “A vereadora Jacinta Tochetto da bancada 

do Partido Social Popular (PSP) solicita ao Exmo. Prefeito, para que através da secretaria de obras, realize 

alargamento, patrolamento na estrada via Balsa, para futura pavimentação asfáltica.” INDICAÇÃO 

043/2022: “O vereador Milton Rancan da bancada do Partido Social Popular (PSP) solicita ao Exmo. 

Prefeito, para que através da secretaria de obras, realize a abertura da estrada que vai da Vinícola Rancan até 

a divisa do município com Flores da Cunha.” INDICAÇÃO 044/2022: “O vereador Roberto Luiz Bellicanta 

da bancada do Partido Democrata Paduense (PDP) solicita ao Exmo. Prefeito, que seja estudada a 

possibilidade da criação de um lar de idosos.” INDICAÇÃO 045/2022: “A vereadora Catarina Fabian Alessi 

da bancada do Partido Democrata Paduense (PDP) solicita ao Exmo. Prefeito, para que através da secretaria 

competente realize a implantação de um poste de iluminação pública nas escadarias em frente a à igreja 

matriz.”INDICAÇÃO 046/2022: “O vereador Vergílio Rancan da bancada do Partido Democrata Paduense  
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(PDP) solicita ao Exmo. Prefeito, para que através da secretaria de obras faça a abertura da estrada e 

principalmente alargamento da curva após a propriedade de Vadir Maróstica.” PROJETO DE LEI 

052/2022: “Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo de Nova Pádua e dá outras 

providências. ” PROJETO DE LEI 054/2022: “Altera a tabela do art. 30 para ampliar a quantidade de 

Diretor de Escola e diminuir a quantidade do Vice-Diretor do art. 30 Lei Municipal n.º 535, de 26 de 

novembro de 2002, Plano de Classificação dos Cargos de Nova Pádua. ”REQUERIMENTO 06/2022 - Os 

vereadores abaixo assinados vêm requerer que seja aprovada a seguinte composição dos membros da 

Comissão Representativa no período de recesso parlamentar de 23 de dezembro de 2022 até 31 de Janeiro 

de 2023, nos termos do artigo 40 da Lei Orgânica e dos artigos 44 a 46 do Regimento Interno, a ser eleita na 

última sessão ordinária que anteceder o recesso parlamentar, cujos membros indicados são os seguintes: 

Giseli Boldrin Rossi (Presidente - Mesa Diretora); Deise Bunai (Vice Presidente - Mesa Diretora); Maico 

Morandi (Mesa Diretora); Vinícius Salvador (Mesa Diretora - PSDB); Lino Peccati (Partido Progressistas); 

Demétrio Pan (Partido MDB) e Antônio Rode (Partido Republicanos). Explicações pessoais a vereadora 

Deise Bunai agradeceu as pessoas que ajudaram para que as doações fossem possíveis, a secretaria da 

educação, o transporte e o prefeito pois juntos fizeram com que as doações fossem realizadas. Por fim, deixou 

uma mensagem para final de ano e natal a todos. A vereadora Giseli Boldrin Rossi direcionou um 

agradecimento especial ao motorista da educação Sr. Alexandre, que sempre encaminhou os doadores nas 

suas doações. Deixou uma reflexão aos munícipes que não são a favor dos alargamentos nas vias, para não 

perder um pedaço de terra. Lembrou a população para apresentar os talões de produtor na prefeitura na data 

destinada a cada comunidade. O Presidente Maico Morandi, informou que possivelmente haverá uma 

sessão extraordinária ainda no ano de 2022, dentro da próxima semana. Comentou as indicações realizadas 

na sessão do vereador da bela idade, a maioria solicita infraestrutura como alargamento de estradas e 

asfaltamento, demandas que com o tempo serão realizadas. Harmonia, trabalho e resultado, são as palavras 

que definiram este biênio da legislatura, deixou suas últimas palavras como presidente da câmara de 

vereadores. Agradeceu aos colegas vereadores e servidores, aos munícipes que depositaram sua confiança 

em forma de voto. Informou o cronograma da entrega das obras de melhorias que foram realizadas nas  

praças, cronograma de natal com missa, chegada do papai noel e queima de fogos, direcionou um feliz natal 

e um prospero ano novo a todos, que seja um ano cheio de trabalho e realizações. Agradecendo a proteção 

de Deus dou por encerrada a sessão ordinária. Sem mais a constar, eu Renata Menegat, lavro a presente Ata, 

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

dezembro de dois mil e vinte e dois.  
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