
ATA 1307/2021 

Aos 29 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 Antônio Rode fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1306/2021.  No Pequeno Expediente a vereadora Deise Bunai 

retirou sua palavra. O vereador Demétrio Pan comentou sobre um trecho do general João Figueiredo, e 

também sobre o governo Bolsonaro. O vereador Gilnei Smiderle comentou sobre a telefonia Oi que há 

algum tempo vem com defeitos e acabou complicando alguns agendamentos da vacina do novo Corona 

Vírus. A vereadora Gisele Boldrin comentou sobre a assembleia que a Cooperativa Sicredi promoveu na 

semana passada, voltada para fundo sociais, também explicou quem possui direito a esse fundo, destacou 

também alguns créditos que a cooperativa propõe, e salientou que entrem em contato com a mesma para 

mais informações. Ressaltou a reuniões de pais realizada na última semana pela escola Luiz Gelain, e 

relembrou as datas de início e horários. O vereador Lino Peccati comentou mais uma vez sobre a 

emancipação de Nova Pádua, também sobre as comemorações que foram interrompidas diante da pandemia 

do Corona Vírus. Relatou que esteve visitando o empreendimento na localidade do Belvedere Sonda, a 

Pousada Rugero, parabenizou os responsáveis e desejou sucesso em seus negócios. No Grande Expediente 

a vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou sobre Projeto de Lei 2963/2019 que se trata da venda de terras 

para estrangeiros, e que limita 25% de vendas em cada município, fez um breve resumo explicando o 

projeto. Também relatou sobre a lei orçamentaria destinadas para o PRONAF, que foi reduzida em 40% do 

valor, devido à pandemia do Corona Vírus. Na ordem do dia o Projeto de Lei nº 018, de 24 de março de 

2021 que dispõe sobre reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – CACS/FUNDEB, do município de Nova Pádua. Indicação nº 28/2021 - Os vereadores da 

bancada do Progressistas, que seja colocada no cruzamento de vias junto à capela do Travessão Mutzel, a 

devida sinalização de PARE, com placas ou horizontal (sobre a pista), definido a via preferencial e as vias 

secundárias. Indicação nº 29/2021 – Os vereadores da bancada do Progressistas, solicita ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, que seja colocado um redutor de velocidade próximo a Residência 

de Valmor Tonello, no Travessão Divisa. Indicação nº 30/2021 – Os vereadores da bancada do 

Progressistas, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja construída um 

ciclo faixa na rua Arcângelo Vazzata iniciado em frente as carrocerias Baggio até o Restaurante Cantina 

Sacarolla. Nas explicações pessoais o vereador Leandro Martello comentou sobre os containers de lixo 

aonde estão com o mal cheiro e pediu para o povo paduense que recicle o lixo e leve para o seu destino no 

início do dia, assim os responsáveis fazem a coleta na tarde e evitando o acumulo de lixo. Lembrou a todos 

sobre o recolhimento de vidros que será realizado na semana que vem. A vereadora Giseli Boldrin Rossi 

comentou que foi procurada por moradores para fazer melhorias no trecho Leonel até a empresa Dalle Mole 

e destacou que passou para o secretário de obras e que será estudada uma forma para resolver esse problema. 

Ressaltou seu pedido a vigilância sanitária para que possa monitorar mais os finais de semana para evitar a 

aglomeração. Desejou seus sentimentos para as famílias que perderam seus entes queridos e melhoras para 

quem está com o vírus Covid-19 ativo. Comentou sobre a Butanvac, a vacina 100% brasileira. 
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O vereador Antônio Rode comentou sobre a abertura da estrada do Travessão Leonel que já tem data 

prevista para início. Comentou também sobre as placas que devem ser instaladas no município. Se 

sensibilizou com os donos das restaurantes do Parque dos peixes e demais restaurantes que dependem da 

renda dos finais de semana, e devido ao decreto não podem realizar nenhum tipo de atividade. O vereador 

Lino Peccati ressaltou que devemos cuidar das economias para podermos viver e não passarmos 

dificuldades, principalmente com o dinheiro público pois anos atrás eram gastos apenas 15% com saúde 

agora são 26% mostrando que cada vez mais o índice de gasto vem aumentado conforme a população 

necessita. O Presidente Maico Morandi comentou sobre a economia que estamos vivenciando, que 

acabaram perdendo o foco, pensando apenas nas próximas eleições. Parabenizou a família sonda pelo seu 

belo empreendimento, com a construção da pousada Rugero. Fez um breve discurso sobre a comparação 

do turismo que não pode estar em atividade com a perca de uma safra de um agricultor, pois é uma situação 

delicada. Trouxe relatos de proprietários de restaurantes que imporão suas dificuldades com as restrições 

que o governo vem adotando pela quinta semana consecutiva. Comentou sobre a reforma que aconteceu 

durante a semana e as demais que deverão acontecer nos próximos meses. 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 nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um.  
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