
ATA 1301/2021 

Aos 15 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 o vereador Demétrio Pan fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 

1300/2021. No Pequeno Expediente o vereador Demétrio Pan solicitou que o poder executivo, junto a secretaria 

competente, realize a campanha de combate mosquito borrachudos. O vereador Gilnei Smiderle enalteceu o início 

da vacinação para Covid -19 nos idosos. Criticou os vândalos que destruíram os banheiros públicos no qual 

recentemente foram inaugurados com material de alta qualidade, por isso solicitou maior policiamento. Parabenizou 

o E.C Ferroviário e a comunidade do Travessão Curuzu pela conquista do pentacampeonato da Copa libertadores do 

Nordeste Gaúcho, enaltecendo a organização da comunidade. A vereadora Giseli Boldrin Rossi parabenizou a 

equipe do E.C Ferroviário que se tornou o maior campeão da libertadores do Nordeste Gaúcho. Criticou os vândalos 

que fizeram destruições nos banheiros públicos da praça que recentemente foram inaugurados. Afirmou que ainda 

na semana passada cobramos mais presença da Brigada Militar nos finais de semana e a noite, pois a rondas policiais 

coíbem certas atitudes de vândalos mesmo que não posam tirar o direito das pessoas de ir e vir. O vereador Leandro 

Martello retirou. A vereador Lino Peccati retirou. No Grande Expediente o vereador Lino Peccati usou o grande 

expediente para homenagear a comunidade do Travessão Curuzu pela conquista do pentacampeonato do E.C 

Ferroviário, lendo um trecho do livro da Professora Gema Menegat Tonet que conta sobre o início da comunidade. 

Na ordem do dia não tiveram expedientes. Nas explicações pessoais o vereador Vinícius Salvador 
parabenizou o Ferroviário. Solicitou o conserto de iluminaria da rotatória Sacarolla. A vereadora Giseli 
Boldrin Rossi solicitou melhoria no travessão Santo Isidoro pois existem galhos que atrapalham a 
passagem caminhões de cargas altas ou caminhões baús. Relatou que no dia seguinte da indicação para 
impressão do documento do carro, foi divulgando uma portaria que devolve o direito de o documento ser 
impresso no DETRAN sem a taxa e em papel comum. A vereadora Deise Bunai parabenizou o E. C 
Ferroviário pela conquista do pentacampeonato da libertadores do Nordeste, e afirmou que sabe do 
empenho de toda a comunidade, desde crianças aos idosos pelo clube com muito empenho. Comentou a 
importância da doação de sangue, e relatou que esteve em contato com o secretário da saúde Odir 
Boniatti e com o presidente legislativo Maico para organizar uma campanha. O vereador Lino Peccati 
falou da saída do Pe. Mario Pasqual da comunidade Paduense e mencionou que haverá uma missa de 
despedida no domingo dia 21 de fevereiro. O vereador Antônio Rode parabenizou a comunidade do 
travessão Curuzu por estar levando o nome de Nova Pádua para todo o Estado. Relatou que estava na 
casa legislativa quando foi aprovado a reforma dos banheiros, e lamenta os vândalos que quebraram os 
banheiros, chamando de covardes, pois chutavam e quebravam as coisas e depois saíram correndo. Não 
atribuiu responsabilidade a BM pois em menos de 10 minutos já estavam presentes. Cobrou que o pessoal 
que traz as turmas avalie quem estão trazendo para o município para evitar esse tipo de transtorno. O 
Presidente Maico Morandi lamentou o vandalismo nos banheiros, lembrou que sugeriu ainda no ano 
passado a colocação de câmeras nos locais públicos, mesmo que não resolva o problema é mais fácil 
identificar os responsáveis. Comentou que será iniciada uma campanha para doação de sangue de dentro 
para fora iniciando pelos funcionários do executivo e legislativo.  
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Parabenizou a comunidade do Travessão Curuzu pela conquista do pentacampeonato e relatou que para 
a próxima sessão será colocado para votação uma moção de congratulação ao E.C Ferroviário. Convidou 
a todos para despedida do Pároco Pe. Mario Pasqual. Comunicou a todos que na próxima semana dia 22 
as 18 horas terá audiência pública para apresentação das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2021. Sem 
mais a constar, eu Andersson Bunai, 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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