
ATA 1305/2021 

Aos 15 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), Leandro Martello (MDB), Vinícius Salvador (PSDB), 

Antônio Rode (Republicanos). Demétrio Pan (MDB) não se fez presente devido ao falecimento de seu pai. 

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 1304/2021. No Pequeno Expediente o vereador Lino Peccati se solidarizou com família do colega 

vereador Demétrio Pan pelo falecimento de seu pai Alcides Pan, que foi vereador suplente, e muito 

participativo na comunidade e um dos pedreiros construtores do salão paroquial. Comentou a finalização 

da safra que superou as expectativas com aumento de até 100% da produção, onde muitos tiveram 

dificuldades de colocar toda uva, mas agora torcemos que o vinho tenha boas vendas. O vereador Vinícius 

Salvador se solidarizou com a família de Alcides Pan, pai do colega Demétrio. Justificou a moção de apoio 

para imunização dos professores, o qual foi um pedido da diretora da escola Luiz Gelain. Também justificou 

a indicação para um novo container de lixo no loteamento Jorge Baggio próximo as escolas municipais. 

Por fim, agradeceu o atendimento ao pedido de limpeza dos automóveis do posto de saúde. O vereador 

Antônio Rode também prestou seus sentimentos a família de Alcides Pan. Comemorou que cobrança para 

a secretaria de saúde e dos motoristas da área da saúde teve resultado positivo, pois agora está havendo um 

cuidado maior, e também agradeceu o atendimento a roçadas no Loteamento Baggio. Reforçou que os 

munícipes estão satisfeitos com o trabalho do poder público e cabe a todos nós continuarmos o bom 

trabalho. A vereadora Deise Bunai comentou sobre a reclamação dos comerciantes do município que estão 

deixando seus negócios fechados, mas reforçou o pedido para que as pessoas evitem aglomerações pois 

ninguém sabe quem tem o vírus. Relatou que esteve com o secretário Odir para cobrar a vacinação da 

influenza, mas devido ao Corona vírus o calendário não foi definido. Manifestou apoio a moção de autoria 

do colega Vinícius para vacinação antecipada aos professores. O vereador Gilnei Smiderle retirou. No 

Grande Expediente o vereador Gilnei Smiderle se solidarizou com a passagem do Alcides Pan, em 

especial ao colega vereador Demétrio. Afirmou que o motivo que levou a usar a tribuna foi para chamar 

atenção com a seriedade da Covid 19 que está destruindo várias famílias. Fez a leitura de um depoimento 

de uma família conhecida o qual tem um familiar que perdeu a vida pela doença e que lutou muito para 

conseguir leito de UTI. Reforçou o pedido para que as pessoas tenham responsabilidade. A vereadora 

Giseli Boldrin Rossi relatou os números de leitos do estado onde teve um aumento de mais 113%, mas 

ainda continua com lotação máxima, independente da doença que a pessoa tiver terá que enfrentar uma fila 

de espera, o que é muito grave. Comunicou que a lei continua que agricultor acima de 14 anos pode fazer 

o pedido para protetor solar onde o Estado fornece já que é uma lei estadual, basta fazer um cadastro no 

sindicato dos trabalhadores rurais. Essa lei é motivada pelo alto índice de câncer maligno de pele no Rio 

Grande do Sul. Alertou para os cuidados e observações com manchas e pintas no corpo. Na ordem do dia 

a Moção nº 03/2021 de apoio - O vereador da bancada do PSDB, requer seja encaminhada uma MOÇÃO 

DE APOIO ao Governo Estadual, em razão deste ter solicitado ao Ministério da Saúde a alteração na ordem 

prioritária do Plano Nacional de Imunização para antecipar as aplicações de vacinas em professores e 

funcionários das redes de ensino pública e privada.  
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Indicação nº 21/2021 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, que sejam realizados reparos no trecho asfáltico do Travessão Mutzel ao 

Travessão Leonel, em especial entre as propriedades de Olinto Gelain e Clemente Zanella, sendo necessário 

o conserto dos buracos da via, os quais já apresentam tamanho considerável. Indicação nº 22/2021 - O 

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

do departamento competente, estude as possibilidades de instalar contêineres de lixo para os moradores da 

localidade do Loteamento Jorge Baggio, próximo a Escola Infantil Bortolo Bigarella. Projeto de lei nº 016, 

de 04 de março de 2021 que autoriza por tempo determinado mediante processo seletivo simplificado, para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Nas explicações pessoais a vereadora 

Deise Bunai voltou a comentar sobre o fechamento do comércio que vem sendo afetado. Parabenizou a 

vigilância sanitária pelas instruções, acompanhamentos e competência do trabalho realizado. Comentou 

sobre os cuidados que os estabelecimentos tiveram por conta do vírus. Reforçou o pediu ao povo paduense 

para o uso de máscara. A vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou a nova remessa do auxílio emergencial 

para os que se enquadram no programa. Falou sobre a falta de alguns professores na escola Luiz Gelain no 

qual o quadro está em andamento de finalização. Elogiou as pinturas e sinalização no Travessão Paredes e 

pediu para que os munícipes avisem aonde acham necessária novas sinalizações. O vereador Leandro 

Martello se solidarizou a família pela passagem de Alcides Pan em especial ao colega Demétrio. Agradeceu 

o atendimento eficiente da secretaria de obras para concertos das luminárias no centro da cidade. O 

vereador Antônio Rode retirou a palavra em virtude de não estender a sessão durante a bandeira preta. O 

Presidente Maico Morandi comentou sobre o médico do hospital Fátima cedido ao posto de saúde. 

Relatou que não houve nenhum caso de corona vírus no dia de hoje. Trouxe a informação da vacinação e 

seu andamento, também informou que a vacina não traz 100% de imunização, mas impede que a pessoa 

tenha complicações. Parabenizou o bom trabalho da administração e também o trabalho dos vereadores que 

buscam sempre atender aos munícipes. Também comentou sobre os afazeres das próximas semanas que 

serão realizados na Câmara de vereadores. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a presente Ata, 

à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos quinze do mês de março de 

dois mil e vinte e um.  
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