
ATA 1304/2021 

Aos 08 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, Leandro Martello (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 Leandro Martello fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1303/2021. No Pequeno Expediente o vereador Deise Bunai 

comentou como está funcionando o atendimento do posto de saúde de Nova Pádua, esclareceu que devido 

a pandemia foram alterados os dias que o médico trabalha e seus horários, deixou claro que pacientes com 

sintomas de Covid-19 estão sendo atendidos em setores diferentes. Parabenizou a todas as mulheres pelo 

seu dia, em especial a todas mulheres paduenses. O vereador Demétrio Pan parabenizou a todas mulheres 

paduenses, as colegas vereadoras, e em especial a sua esposa. Comentou sobre a entrevista do Governador 

Eduardo Leite sobre os leitos de Uti, que parece estar mais preocupado em brigar com o governo federal 

do que administrar o estado. Desejou os pêsames para os familiares do Seu Orlando Bedin. Pediu que o 

povo paduense tomar mais cuidado com o Corona vírus, pois os casos vêm se multiplicando. O vereador 

Gilnei Smiderle homenageou a todas as mulheres paduenses e em especial as colegas vereadoras Deise e 

Giseli e a diretora Aline com um pequeno verso. A vereadora Giseli Boldrin Rossi parabenizou a todas 

as mulheres paduenses, agradeceu o reconhecimento de toda a sociedade pelo respeito e a lembrança desta 

data especial. Comentou sobre o novo remédio Entresto que será disponibilizado pelo SUS e futuramente 

poderá ser adquirido no posto de saúde de Nova Pádua. O vereador Leandro Martello parabenizou a 

todas mulheres pelo seu dia. Agradeceu a todos os colegas pelo desejo de melhoras da semana passada, 

esteve internado com uma crise de labirintite. Comentou sobre as limpezas dos terrenos e pediu que o 

executivo tomasse uma providencia para agilizar a limpeza e para quem não cumprir que deva ser autuado. 

No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem do dia a Indicação Nº 19/2021 - Os vereadores 

da bancada do MDB, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através 

da secretaria competente realize a pintura da sinalização asfáltica no trecho entre o Travessão Bonito e o 

Travessão Paredes. Indicação Nº 20/2021 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja feito o alargamento da estrada desde a Igreja do 

Travessão Barra até o final do Travessão, e a devida demarcação, para que as famílias tenham tempo de 

remover cercas e parreirais (onde for necessário), nos períodos de entressafras. Projeto de lei nº 015, de 

01 de março de 2021 que concede desconto no pagamento antecipado e em cota única de IPTU/TSU para 

o exercício 2021. Projeto de lei nº 017, de 04 de março de 2021 que autoriza a aquisição de vacinas para 

o enfretamento da pandemia da Covid-19. Nas explicações pessoais a vereadora Giseli Boldrin Rossi 

comentou sobre o iniciou do ano letivo na escola Luiz Gelain, relatou que esteve em conversa com a diretora 

Lenita e comentou que ainda faltam alguns professores para algumas disciplinas. Trouxe a informação que 

o INSS está reconhecendo os anos trabalhados dos 8 aos 12 anos dos agricultores, basta apresentar 

comprovantes ou testemunhas. Comentou sobre a falta de medicamentos que vem acontecendo no posto de 

saúde e relatou que as empresas que prestam a licitação de remédios estão com falta de insumos e logo mais 

será resolvido. Parabenizou a prefeitura de Nova Pádua e a Câmara de Vereadores pela divulgação do que 

vem acontecendo deixando todos informados pelas redes sociais. 
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O vereador Antônio Rode desejou seus sinceros sentimentos pelas pessoas perdidas pelo Corona vírus 

nos últimos dias. Agradeceu o oficio enviado ao DAER que neste final de semana foi realizado a roçada na 

VRS-814. Parabenizou as colegas Deise, Giseli e Aline, também a todas mulheres pelo seu dia.  O vereador 

Lino Peccati Saudou a todas mulheres pelo seu dia em especial a sua esposa e suas colegas Aline, Deise e 

Giseli. Desejou os seus sentimentos a família das pessoas que perderam a vida pela doença Covid-19. O 

Presidente Maico Morandi comentou sobre a roçada do Daer na VRS – 814. Relatou sobre a pandemia 

do Corona vírus e que no dia de hoje foram mais 9 casos positivos. Questionou algumas atitudes tomadas 

pelo governador aonde aponta o que é essencial ou não para o povo. Relatou que conversou com o prefeito 

Danrlei Pilatti sobre a distribuição de cascalho e que já foram 580 toneladas a mais que na gestão passada. 

Solidarizou pelas famílias pelo falecimento das vítimas da covid-19. Parabenizou a todas as mulheres pelo 

seu dia e em especial a Diretora Aline e as colegas vereadoras Deise e Giseli. 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 março de dois mil e vinte e um.  
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