
ATA 1302/2021 

Aos 22 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 

1301/2021. No Pequeno Expediente o vereador Vinícius Salvador comentou sobre o aumento de casos de Covid 

no município com novos cincos casos confirmados no dia de hoje, por isso solicitou cuidados de todos. O vereador 

Antônio Rode agradeceu apresentação da gestão da saúde do 3º quadrimestre bem como o prefeito Danrlei. Justificou 

a indicação para redutor de velocidade pois realmente o trafego é alto e os motoristas não respeitam a velocidade. 

Também apoiou todas as indicações propostas pelos colegas. O vereador Demétrio Pan agradeceu o atendimento 

ao pedido para aplicação do BTI de mosquitos, e solicitou que na medida do possível sejam disponibilizadas as três 

doses que são necessárias para o melhor resultado. Agradeceu a apresentação das audiências públicas, mas sugeriu 

que sejam feitas separadas, em horários separados para ter mais tempo de dialogar e tirar as dúvidas. A vereadora 

Deise Bunai prestou suas condolências ao servidor Andersson pelo falecimento de seu pai e a toda família, inclusive 

a dela pois é seu tio sendo uma pessoa muito querida. Comentou sobre o plano para doação de sangue no qual 

já foi feito um cadastro de pessoas doadoras em outras gestões, mas esse cadastro acabou sumindo, agora 

que Odir Boniatti voltou a secretaria da saúde, solicitou que as pessoas que tem interesse em se cadastrar 

liguem para a secretaria para se cadastrar novamente já que é uma causa muito importante. Relatou que 

esteve presente em um encontro de mulheres no qual futuramente disponibilizarão espaços específicos. O 

vereador Gilnei Smiderle agradeceu o atendimento da aplicação de BTI. Se solidarizou com a família de Raul 

Bunai, pai do servidor Andersson. Comentou a pandemia do Covid 19 no município onde poderemos migrar para 

bandeira preta. Parabenizou a administração que está fazendo um bom trabalho, e desejou que continue dessa forma 

respeitosa e harmônica entre os poderes, e destacou que os banheiros públicos já foram concertados. No Grande 

Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi falou que no dia de ontem, 21 de fevereiro é comemorado o dia 

nacional do imigrante italiano no Brasil. Fez um breve relato sobre a história da imigração italiana no Brasil, onde 

teve muito trabalho e desbravação. Destacou que Nova Pádua é fortemente colonizada por italiano, onde se carrega 

forte traços culturais como a religiosidade, o trabalho, o trabalho com uva e vinho. Frisou que respeita e valoriza 

todas as culturas afirmando que todas são bem-vindas ao município, mas como se passou a data comemorativa, faz 

questão de lembrar. Na ordem do dia foram aprovadas por unanimidade os seguintes expedientes: Moção nº 02/2021 

de Congratulação - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam que seja enviada uma MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO ao Esporte Clube Ferroviário pela conquista do Pentacampeonato da Copa Libertadores do 

Nordeste Gaúcho. Indicação nº 10/2021 - Os vereadores da bancada dos Progressistas, solicitam à Mesa Diretora, 

conforme suas atribuições regimentais, que seja encaminhado uma solicitação a RGE para que seja realizada a troca 

de postes entre as localidades da encruzilhada do Travessão Barra e a Capela do Travessão Mutzel. Indicação nº 

11/2021 - Os vereadores da bancada dos Progressistas, solicitam à Mesa Diretora, conforme suas atribuições 

regimentais, que seja solicitado para a empresa de telefonia OI que providencie o mais breve possível o levantamento 

dos fios, nos diversos locais do município, onde se encontram cabos telefônicos no chão, rentes ao solo, presos 

provisoriamente em árvores e até mesmo em postes de cerca.  
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Indicação nº 12/2021 - Os vereadores da bancada dos Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito conforme suas 

atribuições regimentais, que sejam colocadas placas que alertam sobre a presença de tratores nas principais vias do 

município, em especial na VRS 814 que liga o município ao município vizinho de Flores da Cunha. Indicação nº 

13/2021 - O vereador da bancada do PSDB, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para 

que seja estudado as possibilidades de fazer a lavagem a dos containers de lixo do centro da cidade. Indicação nº 

14/2021 - O vereador da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, 

para que estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade em frente a propriedade de Vitor Giacometti 

entre as residências de Adlison Chaves e do Antônio Chaves, e outro redutor de velocidade próximo a Adega Dom 

Camilo, ambos no Travessão Mutzel. PROJETO DE LEI Nº 009, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 que autoriza 

o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 010, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 que “Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio 

com Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, para o custeio da ala COVID-19 e o deslocamento de um médico 

para atender na Unidade Básica Municipal de Nova Pádua, e dá outras providências. ” PROJETO DE LEI Nº 011, 

DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 que cria crédito especial no Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua, 

no valor de R$ 280.476,19 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais com dezenove centavos). Deu 

entrada e está em tramitação nas comissões os projetos: PROJETO DE LEI Nº 012, DE 19 DE FEVEREIRO DE 

2021 que cria crédito especial no Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua, no valor de R$ 3.132,20 (três 

mil cento e trinta e dois reais com vinte centavos). PROJETO DE LEI Nº 013, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

que cria crédito especial no Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua, no valor de R$ 13.352,14 (treze mil 

trezentos e cinquenta e dois reais com quatorze centavos). PROJETO DE LEI Nº 014, DE 19 DE FEVEREIRO 

DE 2021 que cria crédito especial no Orçamento de 2021 no Município de Nova Pádua, no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), e reduz dotação orçamentaria. Nas explicações pessoais a vereadora Giseli Boldrin Rossi 

lembrou que a partir de amanhã se iniciará formação continuada para os professores e monitores das 

redes municipais, que se reflete na melhoria da educação lá na frente. Tivemos a triste notícia do 

falecimento de um safrista atropelado no município vizinho, e relatou que já encontrou em outros 

momentos pessoas dormindo nas vias, por isso pediu por rondas mais frequentes da Brigada militar. 

Também comentou a colocação de piche no pavimento do Barra, mas infelizmente as pessoas não 

respeitam e passam por cima. Sobre a colheita, solicitou paciência aos agricultores. O vereador Leandro 

Martello relatou que cobrou o secretário da saúde por falta de medicamentos, o qual afirmou que logo 

estará normalizado. Sobre as iluminaria queimadas no centro da cidade, solicitou que os moradores 

liguem para prefeitura e quando tiver o número suficiente será prestado a manutenção. O vereador 

Antônio Rode se solidarizou com o Andersson e sua família pela passagem do Raul Bunai o borracheiro 

que era uma grande pessoa. Comentou que teve problemas no Loteamento Baggio com perturbação no 

final de semana.  
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O vereador Lino Peccati prestou suas condolências à família do Andersson, lembrou que que era uma 

pessoa simples, mas sempre pronto para ajudar a todos. Outro momento de emoção foi a despedida o 

Pe. Mario que foi um grande líder, amigo e parceiro do município. Manifestou o desejo de 

aperfeiçoamento dos professores. E comentou a utilização de 20 por cento do orçamento para área da 

saúde, e em 2005 não se sabia como utilizar os 15 por cento que eram obrigatórios. O Presidente Maico 

Morandi defendeu investimento na saúde preventiva, bem como reforçou o pedido para cuidado perante 

a disseminação da Covid-19. Agradeceu a vereadora Giseli pela leitura e homenagem a imigração italiana. 

Relatou que na legislatura passada, foi feita uma reunião na câmara com a RGE e a Oi, vamos tentar trazer 

de novo. Afirmou que em breve será entrado em contato com o presidente do E.C Ferroviário para entrega 

da moção. Relatou que ontem o poder legislativo e executivo estiveram na missa, de forma simbólica 

entregando uma placa de agradecimento ao Padre. Sobre o decreto do governador Eduardo Leite, relatou 

que será estudo entrar no modelo de congestão ou não. Agradeceu a Maria Menegat Smiderle pela 

doação da Bíblia, e solidarizou a família de Raul Bunai. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a 

presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos vinte e dois 

dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.  
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