
 

ATA 1329/2021 

Aos 30 dias do mês de agosto 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, Gilnei Smiderle, Eloi Tonet (PP), Demétrio Pan, Leandro Martello (MDB), Vinícius Salvador 

(PSDB), Claudete Inês Giaboinski (Republicanos). O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de 

Deus deu por aberta a Sessão Plenária, em seguida solicitou que o vereador Claudete Inês Giaboinski fizesse 

a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1328/2021. No Pequeno Expediente 

a vereadora Deise Bunai comentou o dia do antitabagismo no dia 28/08 no qual a nossa unidade de saúde 

através do médico da UBS está promovendo uma campanha a incentivar as pessoas a pararem com esse 

vício. Comentou a segunda campanha de doação de sangue que desta vez será no hemocentro que é 

direcionado a uma pessoa conhecida. Relatou que amanhã é último dia de vacinação da gripe h1n1. Colocou 

que no dia 02/09 estará participando de uma live para falar sobre a feira do livro que será realizada na adega 

Dom Camilo dias 11 e 12 de setembro. O vereador Demétrio Pan comentou a sujeira que o povo deixou 

na orla da Guaíba, montes de lixo, garrafas, enquanto isso os comentários são que os agricultores poluem. 

O vereador Gilnei Smiderle também criticou a atitude de algumas pessoas, mas enalteceu que em Nova 

Pádua tem povo educado. Parabenizou e incentivou a colega Deise para parar de fumar. Enalteceu a segunda 

turma de doação de sangue. Deixou seus sentimentos a perdas de dois Paduenses Zita Alessi e Vilson 

Toscan. A vereadora Giseli Boldrin Rossi colocou que munícipes a cobraram por atitudes para tapar os 

buracos que já estão surgindo na VRS 814 que liga Flores da Cunha a Nova Pádua, no entanto explicou que 

o trecho que é admiração do município é apenas até o limite do município. Dessa forma, Flores da Cunha 

irá mandar um requerimento ao Daer cobrando as reformas do asfalto e a secretaria desta casa irá mandar 

um requerimento apoiando está atitude. Todo agricultor que tem renda de aluguel de imóveis e terras de 

forma de arrendamento pode estar impedido de se aposentar como agricultor. O vereador Leandro 

Martello retirou. No grande expediente a vereadora Giseli B. Rossi comentou a conferencia municipal 

da Saúde, que faz algumas avaliações a números do município. Relatou que através de números expectativa 

de vida houve um retrocesso, mas a nossa realidade é muito boa. Enalteceu a importância do SUS, bem 

como a importância de apenas o SUS esta vacinando pois se não teríamos laboratórios vendendo vacinas 

caríssimas. Também comentou a maneira de tomar a medicação correta conforme prescrição médica. 

Contou que existe uma comissão de farmácia terapêutica que decide se é valido disponibilizar um 

medicamento ou não para os munícipes. Foi debatido reformas no posto. Deixou sua opinião que poderia 

ser tirado a placa de desacato a autoridade é crime pois acredita não ser receptivo. Na ordem do dia deram 

entrada na casa para apreciação as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 060 - Os vereadores da bancada 

do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja estudada a 

viabilidade de complementar o PROJETO JOGAR, com atividades voltadas as meninas. Nas explicações 

pessoais a vereadora Deise Bunai disse a importância do trabalho das próprias pessoas para o bom 

andamento do munícipio e não apenas do prefeito, enalteceu o trabalho que o Deonir Sonda vem fazendo 

para o turismo paduense. A vereadora Giseli B. Rossi falou de plantar a consciência de saber jogar lixo 

no lixo nas pessoas. Defendeu que não é agrotóxico e sim o nome é pesticida já em alguns países, pois é 

para tratar uma peste e não contaminar o legume, a fruta. Divulgou o portal e cidadania na câmara dos 

deputados, onde as pessoas podem opinar sobre os projetos que estão tramitando.  
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Comentou a polemica com a tramitação do Projeto de Lei Nº 490 que se refere a demarcação de terras 

indígenas, no qual temos um lado os indígenas de outro os ruralistas. O presidente Maico Morandi 

reforçou sobre os comentários da nota zero em transparência na vacinação, pelo portal vacinometro, no 

qual já foi esclarecido e Nova Pádua está em primeiro lugar como outras cidades da região. Explicou a 

contrapartida que o município dará na pavimentação do travessão Mutzel sentido Leonel, bem como da 

emenda para o veículo. Divulgou que a iluminação pública da entrada do loteamento Jorge Baggio até a 

rotatória Sacarolla será substituído para lâmpadas led. Também anunciou as reformas das praças e da 

avenida que tem projetos em andamento e quem tem sugestões podem levar ao setor de engenharia. 

Lembrou que domingo após a missa teremos o ato cívico sem desfile. Sem mais a constar, eu Aline Peccati, 

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

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