
ATA 1330/2021 

Aos 06 dias do mês de setembro 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, Lino Peccati (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, em seguida solicitou que o vereador Deise Bunai fizesse a leitura de um trecho 

da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1329/2021. No Pequeno Expediente o vereador Lino José 

Peccati agradeceu ao vereador suplente Eloi Tonet por ter o substituído. Comentou sobre a semana da 

pátria, semana que se comemora a independência do Brasil de Portugal, fez algumas comparações de 

determinados países. Fez comentários dos deveres cívicos que Nova Pádua realizou e agradeceu a 

organização de mais um grande evento. O vereador Vinicius Salvador comentou sobre sua indicação, 

ressaltou que era uma demanda dos munícipes e espera que o prefeito realize conforme seu cronograma. O 

vereador Antônio Rode agradeceu as boas vindas dos colegas, pelo seu retorno das férias. Comentou sobre 

a indicação do vereador Vinicius Salvador. Agradeceu a colocação das placas nos travessões Barra e Santo 

Isidoro, aonde realizou uma indicação ao prefeito. Agradeceu as colegas Deise e Giseli pela organização e 

empenho do grupo de doação de sangue. A vereadora Deise Bunai complementou o colega vereador 

Antônio Rode, aonde colocou sobre a reserva de bolsas de sangue. Comentou sobre o ato físico de domingo, 

agradeceu a todos que se envolveram para que pudesse ser realizado. Frisou sobre sua live aonde a pauta 

era a feira do livro ao ar livre e convidou o povo paduense para participar. Convidou a todos para participar 

do evento do parque dos peixes que está realizando um café colonial. Comentou sobre a importância do 

setembro amarelo. Ressaltou tribuna livre que ocorrerá na próxima segunda-feira. O vereador Demétrio 

Pan parabenizou a secretaria de educação, Josenice Panizzon Bernardi, pela organização e a todos que 

participaram do ato cívico. Comentou sobre a manifestação que estará ocorrendo no dia 7 de setembro na 

cidade de Nova Pádua. No grande expediente a vereadora Giseli B. Rossi usou a tribuna para colocar a 

história da independência do Brasil, uma data tão especial, fez várias colocações e comparações do passar 

dos anos. Na ordem do dia deram entrada na casa para apreciação e tramitação a seguinte proposição: 

PROJETO DE LEI N. º 037, DE 06 DE SETEMBRO DE 2021 - “Autoriza o Poder Executivo a proceder 

na alienação de bem imóvel pertencente ao município e dá outras providências. ” Foram aprovados, por 

unanimidade, as seguintes proposições INDICAÇÃO Nº 64 - O vereador da bancada do PSDB, indica ao 

Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de reformar o 

parquinho para crianças da Praça Matriz, com brinquedos mais modernos, cercado, com iluminação e com 

substituição da areia pela grama sintética. MOÇÃO DE APOIO Nº 10 - Os vereadores da bancada do 

Progressistas, solicitam a Mesa Diretora, conforme suas atribuições regimentais, que seja encaminhada uma 

MOÇÃO DE APOIO ao processo de municipalização da VRS-814 solicitado pelo município vizinho Flores 

da Cunha, bem como ao pedido de manutenção da rodovia. Nas explicações pessoais Gilnei Smiderle 

comentou que está feliz em saber que um paduense, Sr. Faustino Bisinella será premiado, com o troféu 

Grazie, pela sua contribuição e participação com a banda santa Cecilia. Comentou que cobrou o secretário 

de obras pela troca de lugar da parada de ônibus que se localizava no Travessão Paredes.  
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A vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou sobre o alargamento da estrada do Travessão Barra, aonde se 

aguarda a licença ambiental para continuidade do trabalho. Ressaltou o início do trabalho que está sendo 



realizado no Belvedere Sonda. Pediu para que as pessoas compreendam que quando se inicia um asfalto é 

necessário que exista um recuo nos terrenos dos agricultores. O presidente Maico Morandi agradeceu a 

participação de todas entidades no ato cívico do dia de ontem, realizado em frente à igreja matriz, 

parabenizou a secretaria da Educação pelo trabalho realizado. Fez uma breve explanação sobre patriotismo. 

Comentou sobre o recolhimento de embalagens de pesticidas no dia 13 de setembro. Ressaltou que no 

sábado teremos a feira do livro e também convidou a todos para o café colonial realizado no Parque dos 

Peixes. Comentou que na segunda feira teremos a tribuna livre com a instituição APAE. Frisou que está 

sendo organizado a sessão dos vereadores Junior e Bela idade. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, 

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

dias de setembro de dois mil e vinte e um.  
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