
ATA 1300/2021 

Aos 08 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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) Leandro Martello, Demétrio Pan (MDB), Vinícius Salvador (PSDB), Antônio Rode 

(Republicanos). O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária 

solicitando que a vereadora Deise Bunai fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 

1299/2021. No Pequeno Expediente o vereador Leandro Martello comentou sobre os caminhões que ficam 

estacionados em frente a carrocerias Baggio o qual dificulta o trafego o tornando perigoso para acidentes, por isso 

sugeriu tomar medidas para que não fiquem próximo da curva. O vereador Lino Peccati abordou sobre a pandemia 

do Covid -19 no qual pessoas estão ansiosas para que acabe e sugeriu que no boletim do município seja relatado 

também o número de casos ativos, pois considera essa a informação mais importante. Também solicitou que as 

pessoas continuem tomando cuidados e se solidarizou com as famílias que tiveram perdas. O vereador Vinícius 

Salvador apoiou a indicação do colega vereador Antônio Rode para que seja enviado um ofício ao DAER para rocada 

da VRS-814 e sugeriu que seja enviado também para o Prefeito de Flores da Cunha já que está estudando a 

municipalização também do trecho do território florense. O vereador Antônio Rode justificou a indicação para 

roçadas da VRS-814, e relatou que o prefeito Danrlei Pilatti também entrou em contato com o prefeito César Ulian 

de Flores da Cunha para que faça força nesta demanda. Também defendeu a indicação para roçada no travessão barra 

no qual foi informou que o município possui um cronograma de roçadas, mas no atual momento o operador está de 

férias. A vereadora Deise Bunai justificou a indicação para lombadas na Rua Dom Júlio Scardovelli, pois 

infelizmente os condutores não respeitam a velocidade permitida e sempre há pessoas, crianças pelo local, dessa 

forma as lombadas tem o intuito de evitar acidentes. Fez um pedido especial aos condutores que mesmo antes que 

sejam instaladas as lombadas as pessoas respeitem a velocidade permitida. No Grande Expediente a vereadora 

Giseli B. Rossi fez o uso da tribuna para falar sobre a educação. Relatou sobre o quadro de professores na escola 

Estadual Luiz Gelain que teve várias inscrições e então a expectativa é que inicie completo. Comentou sobre o 

transporte que durante a semana foi uma pauta importante, pois no dia 17 se iniciam as aulas na escola Bortolo 

Bigarella e na Luiz Gelain só em março, por isso até la não haverá transporte. Se optou por isso devido a segurança 

para o início, neste primeiro momento se iniciará sem transporte e aí se avalia a segurança. É desafiador o início, mas 

estaremos atentos acompanhando para que seja da melhor forma. Então deixa claro para a população que não se 

pretende deixar sem transporte os alunos, mas o início é lento e cauteloso. Por fim, relatou a notícia que mais doses 

da vacina Coronavac chegaram e no primeiro momento serão destinadas para a terceira idade e ressaltou que para 

esclarecimento de dúvidas é só entrar em contato com a UBS paduense para informações e agendamento. Na ordem 

do dia foram aprovados os seguintes expedientes a Indicação nº 05/2021 - Os vereadores da bancada dos 

Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a 

possibilidade da instalação de um quebra-molas ao longo da Rua Dom Júlio Scardovelli, nas proximidades 

da Fábrica Danielli Móveis e das Boniatti Massas Caseiras. Indicação nº 06/2021 - Os vereadores da 

bancada dos Progressistas, indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que 

através do departamento competente, instale uma placa indicando além o limite da capacidade de porte de 

carga, indique também a metragem da balsa, na via que liga ao município vizinho de Nova Roma do Sul 

no início do trecho, 100 metros após a rotatória Sacarolla. Indicação nº 07/2021 - Os vereadores da bancada 

dos Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que a prefeitura 

disponibilize a impressão do documento do veículo exercício 2021 (IPVA) aos que desejarem e tenham 

dificuldade de imprimir o mesmo.  
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Indicações nº 08/2021 - O vereador da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, realize a roçada e patrolamento na 

estrada do Travessão Barra após a igreja da comunidade. Indicações nº 09/2021 - O vereador da bancada 

do Republicanos, solicita à Mesa Diretora, conforme suas atribuições regimentais, para que seja 

encaminhado um ofício ao Daer, solicitando a roçada na Rodovia VRS 814, no trecho em que o território 

corresponde a Flores da Cunha. Nas explicações pessoais o vereador Gilnei Smiderle relatou que hoje 
foram recebidas 70 doses da vacina contra o Covid-19 e amanhã a secretaria da saúde estará visitando as 
famílias aonde tem idosos acamados para vacinação e na próxima semana serão recebidos uma parcela 
de idosos na UBS. Alertou os munícipes sobre o mal da febre amarela, que ela está com riscos de chegar, 
pois já houve casos no município de Pinhal da Serra. Parabenizou o esporte Ferroviário por estar na final 
da Copa Libertadores, que sempre chega e mostra a força do futebol paduense. O vereador Antônio Rode 
parabenizou a indicação do quebra-molas, e relatou que no ano passado foi a luta por melhorias no bairro 
e uma das suas primeiras demandas foi o quebra-molas, e afirmou que por se tratar em segurança e de 
vidas deve ser colocado em primeiro lugar. Parabenizou a comunidade do travessão Curuzu e o time 
Ferroviário por estar em mais uma final da copa libertadores do Nordeste. A vereadora Giseli Boldrin 
relatou a informação da colocação da base asfáltica do travessão barra sentido ao travessão bonito para 
os primeiros 500 metros. Colocou que os munícipes solicitam que a Brigada Militar para que façam rondas 
mais seguidas nos finais de semana, principalmente agora na safra, pois houve relatos de perturbação 
durante o final de semana. Agradeceu a todas as famílias que contribuíram para o levantamento de 
parreirais se solidarizando com o outros, sabe-se que não é um trabalho fácil. O vereador Demétrio Pan 
relatou a dificuldade para erguer parreiral, que demanda muito esforço físico e também despesa 
econômica. Dessa forma, fez um agradecimento especial a todos que ajudaram. O Presidente Maico 
Morandi comentou sobre o Circuito SESC de Pesca Esportiva realizado no Parque dos Peixes. No final de 
semana teremos mais uma final da copa libertadores do Nordeste, e espera que o esporte clube 
Ferroviário consiga trazer o título para o município. Sobre a indicação do ofício ao DAER afirmou que será 
enviado, e relatou ainda que entrou em contato com o prefeito César Ulian de Flores da Cunha para saber 
o status da municipalização da VRS-814 e ele lamentou que foi solicitado autorização da roçada e foi 
negada pelo DAER. Para finalizar com notícia positiva, no qual a vacinação está iniciando no município e 
fez a leitura na íntegra de um informativo para a vacinação. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, lavro a 
presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos oito dias do 
mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.  
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