
ATA 1303/2021 

Aos 01 dias do mês de março 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), Demétrio Pan (MDB), Vinícius Salvador (PSDB), Antônio 

Rode (Republicanos). Leandro Martello (MDB) não se fez presente devido a problemas de saúde. O 

Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus, deu por aberta a Sessão Plenária solicitando que 

o vereador Giseli Boldrin Rossi fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata 

nº 1302/2021.  No Pequeno Expediente o vereador Giseli Boldrin Rossi comentou sobre a resposta do 

oficio enviado a RGE para realizarem a troca dos postes solicitados. Relatou que enquanto estivermos em 

bandeira preta as aulas presenciais estarão suspensas em todo o Rio Grande do Sul, também comentou que 

os professores estarão participando de cursos de especialização realizados pelo SESC de educação. Pediu 

para os moradores que coloquem o lixo dentro dos containers, assim evitando que animais espalhem e não 

cause o mal cheiro. Parabenizou a secretaria de obras pela conclusão asfáltica que se inicia no Travessão 

Barra sentido ao Travessão Bonito e também solicitou que seja realizado um reparo nos buracos na via que 

liga o Travessão Mutzel ao Travessão Leonel. O vereador Lino Peccati relatou que sábado houve a posse 

do novo Padre José Murssoi na igreja Matriz de Nova Pádua e o desejou boas vindas e um ótimo trabalho. 

Comentou que esteve conversando com o Secretário de Obras e de Administração e lhe disseram que estão 

planejando mais uma licitação de um quilometro de asfalto que liga o Travessão Bonito ao município de 

Nova Pádua. O vereador Vinícius Salvador comentou sobre a indicação do programa de estruturação dos 

passeios públicos no perímetro urbano do município, pediu que esse projeto seja bem elaborado junto a 

prefeitura e que seja realizado um pouco por vez até sua conclusão. O vereador Antônio Rode desejou 

melhoras ao colega Leandro Martello. Comentou a indicação dos passeios públicos e deu a sugestão para 

que colocassem junto a indicação a revitalização da praça onde já realizaram a reconstrução do muro que 

havia caído e parabenizou o pessoal que fez o trabalho. Comentou sobre o Covid-19 e que os hospitais estão 

lotados e o vírus está se espalhando cada vez mais, trouxe a informação que de 13 testes realizados na 

cidade 8 deram positivo e é um número expressivo para cidade. Gostaria que identificassem as pessoas que 

possuem o vírus ativo, para que todos possam tomar cuidado evitando o contagio. No Grande Expediente 

a vereadora Deise Bunai Comentou sobre a pandemia do Corona vírus, lamentou as 5 vidas Paduenses 

perdidas devido a doença. Trouxe informações sobre as maneiras de prevenção, contagio e sintomas. Pediu 

para quem estiver com sintomas entre em contato com a Secretaria de Saúde que vão auxiliar da melhor da 

melhor forma possível. Relatou que foi realizado uma análise e a expectativa é que até o final de abril e 

início de maio a maioria dos munícipes estará vacinado, pois a média de idade dos cidadãos de Nova Pádua 

é de 60 anos. Na ordem do dia a Indicação Nº 15/2021 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja estudada a viabilidade 

para criação de um programa de estruturação dos passeios públicos no perímetro urbano do município, para 

residências e terrenos baldios. Indicação Nº 16/2021 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam 

ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja retomada a campanha de compra de 

aves da espécie galináceas de 1 dia a 100 dias, destinadas a criação para postura, corte e consumo familiar, 

a qual deve ser organizada pela Emater e Secretaria de Agricultura e Pecuária. Indicação Nº 17/2021 - O 

vereador da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, 

para que estude a possibilidade de alargamento de estrada na comunidade do Travessão Acioli, iniciando 

após fim do asfalto da localidade até a residência de João Carniel.  
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Indicação Nº 18/2021 - O vereador da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, para que através do departamento competente, realize a limpeza dos terrenos 

públicos logo após a entrada do Loteamento Jorge Baggio. 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 do Município de Nova Pádua, no valor 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e reduz dotação orçamentaria. Nas explicações pessoais o vereador 

Gilnei Smiderle informou que receberam o motorista em caráter emergencial somente hoje, mas gostaria 

que tivessem realizado esse processo mais rápido. Também comentou que a secretaria de obras está 

realizando um ótimo trabalho e que irão fazer manutenção em todas as luzes queimadas dos postes da 

cidade. Na área da agricultura relatou que a segunda aplicação do veneno para inseto será feita na quinta 

feira. Pediu para o povo paduense tomar mais cuidado com vírus da Covid-19. A vereadora Giseli Boldrin 

Rossi em decorrência do tempo e respeitando o horário das 20 horas retirou sua palavra. O vereador Lino 

Peccati em decorrência do tempo e colaborando com as restrições da bandeira preta retirou sua palavra. O 

Presidente Maico Morandi agradeceu aos vereadores pela compreensão que retirando as suas palavras 

respeitando as restrições da bandeira preta para encerrar a sessão no horário estimado. Relatou o 

cancelamento da comemoração do aniversário de emancipação política do município e das diversas 

atividades que iam ser realizadas devido a bandeira preta. Desejou sucesso ao novo pároco José Murssoi 

na sua caminhada. Também comentou que na semana passada o município recebeu mais 90 doses da vacina 

contra o Covid-19 e pediu para o povo paduense redobrar o cuidado para evitar o contagio. Desejou ao 

colega vereador Leandro Martello melhoras. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a presente Ata, 

à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, ao um dia do mês de março de 

dois mil e vinte e um.  
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