
ATA 1331/2021 

Aos 13 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). O vereador Antônio Rode (Republicanos) teve falta justificada por motivos pessoais. 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 

1330/2021. No Pequeno Expediente o vereador Gilnei Smiderle comentou sobre o grande evento do 

final de semana, a feira do livro. Parabenizou a todos que fizeram parte da organização e realização da feira. 

A vereadora Giseli Boldrin Rossi retratou uma foto de como as pessoas trabalhavam em equipe na roçada 

das estradas, fez uma comparação com os dias de hoje, pelo apoio dado do poder público e pediu aos 

munícipes para a colaboração na hora de definição de um novo trecho, quando e necessário que sedam uma 

parte do terreno. O vereador Leandro Martello pediu aos munícipes que realizem a roçada em seus 

terrenos baldios. Pediu a secretaria de obras para finalizar a poda das árvores no centro da cidade. O 

vereador Lino Peccati comentou sobre a atração do fim de semana, a feira do livro, aonde tivemos o 

lançamento do livro do escritor Luiz Flavio Ferrarini. Comentou sobre o talento do escritor para produzir 

livros. Parabenizou a todos que participaram da organização da feira. O vereador Vinicius Salvador 

parabenizou o trabalho da equipe do café colonial do parque dos peixes que estiveram organizando no final 

de semana. Comentou sobre sua indicação, que é uma reivindicação dos moradores e a todos que circulam 

por essa via, que visa o alargamento dos últimos 100 metros da estrada. No grande expediente a vereadora 

Giseli B. Rossi usou a tribuna para parabenizar, explanar e ressaltar os acontecimentos do final de semana, 

aonde tivemos a feira do livro, e o lançamento do livro Depois da Chuvarada, do autor Luiz Flávio Ferrarini 

e diversas apresentações culturais e músicas ao vivo. Na ordem do dia deram entrada na casa para 

apreciação e tramitação a seguinte proposição: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 003 de 06 de 

setembro de 2021 - Denomina “Via Belluno", a via pública que menciona. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO nº 004 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Estrada Bonito”, a via pública que 

menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 005 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Estrada 

Cerro Grande”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 006 de 06 de 

setembro de 2021 - Denomina “Estrada Cerro Largo”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO nº 007 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Estrada Curuzu”, a via pública que 

menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 008 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via 

Della Vendemmia”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 009 de 06 de 

setembro de 2021 - Denomina “Estrada Divisa”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO nº 010 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via Capoeirão”, a via pública que 

menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 011 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via 

Ernesto Mützel Filho”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 012 de 06 

de setembro de 2021 - Denomina “Via Fontaniva”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO nº 013 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Estrada Francisco de Barros Accioli de 

Vasconcelos”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 014 de 06 de 

setembro de 2021 - Denomina “Estrada Glodomiro Paredes”, a via pública que menciona. PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO nº 019 de 07 de 06 de setembro de 2021 -  Denomina “Via Irmã Benedita Zorzi", 

a via pública que menciona.  
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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 016 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Estrada Ivo João 

Sonda”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 017 de 06 de setembro de 

2021 - Denomina “Estrada Leonel Pereira Gomes”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO nº 018 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Rua Monte Grappa”, a via pública que 

menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 019 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via 

Padova", a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 020 de 06 de setembro de 

2021 - Denomina “Via Padre Alessandro Pellegrini", a via Pública que menciona. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO nº 021 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via Rovigo", a via pública que 

menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 022 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via 

Treviso”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 023 de 06 de setembro 

de 2021 - Denomina “Via Venezia", a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 

nº 024 de 06 de setembro de 2021- Denomina “Via Verona", a via pública que menciona. PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO nº 025 de 06 de setembro de 2021- Denomina “Via Vêneto", a via pública que 

menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 026 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via 

Vicenza”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 27 de 06 de setembro de 

2021 - Denomina “Estrada Del Fiume”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 

nº 28 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via Belvedere”, a via pública que menciona. PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO nº 29 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via Cachoeirão”, a via pública 

que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 030 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via 

Itália”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 031 de 06 de setembro de 

2021 -  Denomina “Via Bassano Del Grappa”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO nº 032 de 06 de setembro de 2021 -  Denomina “Via GranTorto", a via pública que 

menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 033 de 06 de setembro de 2021 - Denomina "Estrada 

Rota Belezas Coloniais", a via pública que menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 034 de 06 

de setembro de 2021 -Denomina “Estrada Barra”, a via pública que menciona. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO nº 035 de 06 de setembro de 2021 - Denomina “Via Fidelho Pauletti”, a via pública que 

menciona. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 036 de 06 de setembro de 2021 - Denomina "Gruta 

Nossa Senhora de Lourdes" a local público que menciona. PROJETO DE LEI Nº 038, DE 13 DE 

SETEMBRO DE 2021 - que “Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar – RPC no âmbito do 

Município de Nova Pádua e dá outras providências. ” PROJETO DE LEI Nº 039, DE 13 DE 

SETEMBRO DE 2021 - que “Cria crédito especial no valor de R$ 7.946,40 (sete mil novecentos e quarenta 

e seis centavos, com quarenta centavos), Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua. ” PROJETO 

DE LEI Nº 040, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - que “Cria crédito adicional suplementar no valor de 

R$ 58.949,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais), no Orçamento de 2021 do 

Município de Nova Pádua, RS. ” PROJETO DE LEI Nº 041, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 - que 

“Cria crédito adicional especial e suplementar no Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua, no 

valor de R$ 100.000,00. ” Foram aprovados, por unanimidade, as seguintes proposições: PROJETO DE 

LEI Nº 035, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 - Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2022. 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. ”   
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INDICAÇÃO Nº 65 - Os vereadores da bancada do MDB indicam ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, estude a possibilidade de realizar a 

abertura da rua e a pavimentação do trecho que se inicia na esquina da rua Bortolo Bigarella com a rua 

Senador Pinheiro até a residência de Itacir Pauletti. INDICAÇÃO Nº 66 - O vereador da bancada do PSDB, 

indica ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que estude a possibilidade para realizar o 

alargamento dos 100 metros finais da via que liga a estrada Belvedere Sonda até a estrada Mutzel. Nas 

explicações pessoais Demétrio Pan usou a palavra para parabenizar a organização do evento do final de 

semana, a feira do livro e o lançamento do livro do autor Luiz Flavio Ferrarini. Comentou sobre a obra 

realizada pelo ex-governador Ivo Sartori. A vereadora Giseli Boldrin Rossi colocou que a feira do livro é 

itinerante, aonde é realizada em vários lugares. Comentou sobre a sinalização das placas dos travessões 

Mutzel e Paredes. Agradeceu ao empenho do vereador florense Diego Tonet por estar procurando ir atrás 

da municipalização da vrs-814. Comentou sobre as manifestações que ocorreram no dia 07 e 12 de 

setembro. Colocou que hoje ocorreu a coleta de agrotóxicos no município. A vereadora Deise Bunai 

agradeceu o convite que teve para participar do primeiro café colonial do parque dos peixes. Ressaltou o 

troféu Grazie, aonde o paduense Fausto Bisinella foi premiado. Agradeceu a todos que participaram da 

primeira feira do ar livre, aonde todos os organizadores foram empenhados para realizar o evento. O 

presidente Maico Morandi comentou sobre a colocação do vereador Demétrio Pan, aonde questionou a 

obra do ex-governador Ivo Sartori. Comentou sobre as manifestações que ocorreram no dia 07 e 12 de 

setembro. Colocou que esteve presente no evento Grazie aonde o Sr. Fausto Bisinella foi premiado e 

reconheceu a todos que participaram, parabenizou o jornal florense pela sua organização. Parabenizou a 

organização do café colonial que ocorreu no Parque dos Peixes no último final de semana. Ressaltou a 

realização da feira do livro, agradeceu a todos colaboradores que se empenharam no evento. Informou os 

valores gastos na aquisição de duas vans e uma retroescavadeira. Comentou sobre a coleta de embalagens 

de agrotóxicos que ocorreu no dia de hoje. Após ao termino da sessão tivemos a Tribuna Livre com a 

entidade APAE. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo 

presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos treze dias de setembro de dois mil e vinte e um.  
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