
ATA 1322/2021 

Aos 12 dias do mês de julho 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, Jorge Antônio Marengo (PP), Demétrio Pan, Leandro Martello (MDB), Antônio 

Rode (Republicanos), Vinícius Salvador (PSDB). 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 1321/2021. No Pequeno Expediente a vereadora 

Lino Peccati saldou os moradores da comunidade do Travessão Bonito que comentaram com ele que 

estariam acompanhando a sessão de hoje, felizes, pela finalização do asfalto na localidade. Relatou que 

essas pessoas merecem, por estarem na fila de espera a anos, também por ser uma estrada que liga ao centro 

da cidade e finalizou parabenizando os secretários e prefeito pela conclusão de mais uma obra. O vereador 

Vinicius Salvador comentou sobre sua indicação que solicita a continuidade do asfalto no Travessão Barra 

que liga as famílias Marin e Zanata, aonde é demanda de todos os moradores e espera que futuramente 

possa ser atendido. O vereador Antônio Rode parabenizou a toda administração pelo empenho e 

finalização de mais uma grande obra no travessão Bonito. Comentou sobre a indicação que colocou a dois 

meses atrás sobre a contratação de um veterinário de animais de grande porte, pois a demanda do município 

aumentou, mas colocou que este ano a prefeitura está proibida de fazer a contratação de novos funcionários. 

A vereadora Deise Bunai comentou que esteve participando da inauguração da via rapel Rossi, citou 

trechos do discurso que o prefeito Danrlei Pilatti e o Pároco José Mussoi fizeram no evento realizado, 

parabenizou a todos os envolvidos. Relatou que esteve conversando com secretário da saúde Odir Boniatti 

sobre o andamento da vacinação e o mesmo comentou que logo estaremos vacinando pessoas de 35 a 34 

anos próximos ao final desta semana. Parabenizou ao secretário de obras Celso Chiarani pelos trabalhos 

realizados no centro da cidade. O vereador Demétrio Pan comentou que esteve passeando pelo travessão 

Curuzu, pediu para que o secretário de obras Celso Chiarani desse uma averiguada no trecho em frente à 

residência de Ariel Menegat, aonde existe uma parte da estrada que se encontra danificada. Pediu ao senhor 

presidente para que colocassem o crucifixo no centro da sala novamente. Grande Expediente não tivemos 

inscritos. Na ordem do dia foram aprovados, por unanimidade, as indicações: INDICAÇÃO Nº 50 - Os 

vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 

regimentais, que amplie os estudos para identificar novas áreas nas quais sejam viáveis a implantação de 

indústrias. INDICAÇÃO Nº 51 - O vereador da bancada do PSDB, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, que estuda possibilidade de dar continuidade ao asfalto que liga a propriedade 

do Sr. Valmor Marin até a família de Sr. Clademir Zanatta no Travessão Barra. Nas explicações pessoais 

a vereadora Giseli Boldrin Rossi parabenizou a gruta Zanatta e via rapel Rossi pelas suas inaugurações, 

também ao hospital Fátima pelos seus 65 anos. Comentou sobre a construção de quebra-molas e redutores 

de velocidades, que acabam sendo cobrados pelos munícipes pelas não construções, citou os pros e contras 

que os moradores citam, buscou informações sobre o assunto para saber se os quebra-molas são permitidos 

serem construídos em qualquer lugar e fez uma breve explicação sobre o que o código de transito permite. 

O vereador Jorge Antônio Marengo comentou sobre o desenvolvimento de Nova Pádua e fez uma 

comparação com outros municípios, citou o exemplo das vias do interior que se encontram asfaltadas e vias 

não asfaltadas, mas em bom estado. 
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Comentou que Nova Pádua é um espelho para outras cidades, relatou que não é fácil atender a demanda de 

todos os moradores, também citou que no futuro acredita na ligação de Nova Pádua à Nova Roma do Sul 

via ponte, melhorando assim o comercio, escoação de produção, assim melhorando o desenvolvimento e 

crescimento da cidade. Comentou que esteve no posto de saúde de Nova Pádua, aonde fez a aplicação da 

vacina contra o novo Corona vírus, disse estar contente por ver pessoas fazendo aplicações de soro e demais 

medicamentos, coisas que antes tinham que ser realizadas no município vizinho, assim gerando mais custo 

para cidade. Comentou também que esteve em conversa cm o secretario Odir Boniatti que relatou que hoje 

começaram a fazer atendimento a domicilio, para pessoas acamadas e impossibilitadas de deslocamento até 

médico. O Presidente Maico Morandi comentou que esteve em Porto Alegre com o prefeito Danrlei Pilatti 

visitando o gabinete da secretaria da segurança pública e também buscando informações sobre a emenda 

de bancada do ano de 2019 para a aquisição de uma viatura. Colocou também que estiveram em outros 

gabinetes na busca de novos valores para investimentos futuros. Comentou que amanhã estará viajando a 

Brasília com o prefeito em busca de novas emendas e na próxima semana estará passando aos demais 

vereadores as notícias e o retorno obtido. Comentou que esteve acompanhando a obra do travessão bonito, 

da continuação asfáltica e parabenizou a todos os envolvidos, secretários e colaboradores e respectivamente 

a empresa que realizou o trabalho. Falou sobre o alargamento da estrada do travessão Leonel e parabenizou 

a todos que estão se empenhando e trabalhando nela. Parabenizou a inauguração do Rapel Rossi, mais um 

novo empreendimento turístico da cidade e também a gruta Zanatta. Relatou que tivemos interessados no 

terceiro no terreno destinado a empresas do ramo turístico. Comentou sobre o novo subsídio entregue aos 

agricultores, das horas de pequenas maquinas, aonde auxilia cada vez mais os agricultores. Também 

comentou sobre as indicações que são uma demanda dos vereadores e da comunidade, mas as vezes elas 

não são realizadas, pois tendem respeitar seu cronograma e sua urgência. Sem mais a constar, eu Andersson 

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

doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.  
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