
 

 

 

ATA 1313/2021 

Aos 10 dias do mês de maio 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 Lino Peccati fizesse a leitura de um trecho da bíblia 

e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1312/2021. No Pequeno Expediente o vereador Vinícius Salvador 

comentou sobre sua indicação que colocou, que vem sendo um pedido dos moradores das comunidades que 

tendem a se deslocar até o centro da cidade para realizar o descarte. Também colocou que esteve em 

conversa com o assessor do Governador Eduardo Leite sobre a distribuição de vacinas no estado e voltou 

a fazer o pedido da vacinação para os professores. O vereador Antônio Rode parabenizou todas as mães 

pelo seu dia. Também parabenizou o vereador Vinicius Salvador pela sua indicação, e também a brigada 

militar por participarem de um aniversário de uma criança realizando essa boa ação. Comentou sobre sua 

indicação que tem uma redução de gasto de 20 a 30 por cento, e solicita que troque gradativamente. A 

vereadora Deise Bunai desejou seus pêsames a família da dona Iolanda Scur. Desejou um feliz dia das 

mães a todas mães paduenses. Comentou sobre a Lei federal, que fala sobre mal tratos de animais, também 

comentou que esteve em contato com a Upeva com o intuito de criar uma parceria para castração de animais 

com Nova Pádua. O vereador Demétrio Pan desejou parabéns para o assessor jurídico André pelo seu 

aniversário. Desejou um feliz dia das mães a todas as mães paduenses. Também se solidarizou pelo 

falecimento de Iolanda Scur. O vereador Gilnei Smiderle desejou parabéns para o assessor jurídico André. 

Parabenizou a todas as mães paduenses pelo seu dia. Solidarizou com a família de Iolanda Scur pelo seu 

falecimento. Comentou sobre a telefonia fixa de Nova Pádua e comentou que estão todos empenhados em 

busca de uma solução. Comentou que esteve em conversa com a brigada militar sobre o projeto novo rumo 

que está quase finalizado, que apenas falta a identificação com placas nas propriedades. No Grande 

Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi fez uma homenagem para todas as mães paduenses, citando 

motivos para que as tornam tão importante e merecedoras desta data especial. Na ordem do dia foi 

aprovada por unanimidade as seguintes proposições: Moção nº 04/2021 de congratulação - Os vereadores 

da bancada do Progressistas, solicitam que seja enviada uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO à 

Cooperativa Nova Aliança em reconhecimento aos 90 anos de serviços prestados na região e na comunidade 

paduense e pela recente conquista da premiação máxima no concurso Citadelles du Vin, realizado na 

França. Indicação nº 36 – O vereador da bancada do PSDB, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, estude possibilidade de estender para o 

interior a colocação dos containers próximo a cada comunidade para armazenamento do lixo. Indicação nº 

37 – O vereador da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 

regimentais, para que através do departamento competente, estude possibilidade de troca gradativa das 

lâmpadas comuns por lâmpadas de Led na iluminação pública de Nova Pádua.  
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Indicação nº 38 – Os vereadores da bancada do MDB indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de fazer a construção do retorno no acesso ao 

Cemitério e Comunidade do Travessão Divisa, na rodovia VRS - 814, a qual foi municipalizada no dia 22 

de julho, através da lei 15.489/2020 como forma de assegurar o acesso dos condutores evitando assim 

possíveis acidentes o local, e assegurando a integralidade física das pessoas. Nas explicações pessoais o 

vereador Antônio Rode parabenizou a colega vereadora Giseli Boldrin Rossi pela sua homenagem do dia 

as mães. O vereador Leandro Martello parabenizou o colega André Vizzotto pelo seu aniversário. 

Também parabenizou todas as mães paduenses pelo seu dia. O vereador Lino Peccati parabenizou a todas 

mães pelo seu dia, comentou sobre a homenagem realizada pela colega vereadora Giseli Boldrin Rossi. 

Desejou seus pêsames a família da dona Iolanda Scur e relembrou um breve ocorrido com ela. Sobre a 

moção de congratulação e comentou como funciona a sociedade da cooperativa vinícola. A vereadora 

Giseli Boldrin Rossi comentou sobre a telefonia fixa, explanou o procedimento que deve ser realizado. 

Relatou sobre a Lei geral de proteção de dados, de agosto de 2018, uma lei que exige que as empresas 

devem proteger os dados pessoais. O Presidente Maico Morandi comentou sobre as indicações das quatro 

bancadas, comentou sobre a substituição das iluminarias que já estão orçadas pelo executivo, comentou que 

o projeto do retorno da entrada do travessão divisa já está na mesa do prefeito. Comunicou sobre o 

Alistamento militar que ocorrerá no próximo mês. Frisou a questão da telefonia fixa e pediu que os 

munícipes que tiverem os protocolos passarem para a câmara de vereadores que está realizando o 

mapeamento. Abordou o que significa uma indicação e fez uma breve explicação. Comentou que amanhã 

receberemos mais doses da vacina contra o Corona Vírus. Parabenizou a todas mães paduenses pelo seu 

dia, elogiou a colega Giseli Boldrin Rossi pela sua homenagem. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, 

lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos dez 

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