
 

ATA 1333/2021 

Aos 27 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 a vereadora Giseli Boldrin Rossi fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi 

aprovada a Ata nº 1332/2021. No Pequeno Expediente o vereador Leandro Martello relatou que na sexta feira 

começará a vacinação canina e felina nos travessões e fez a leitura do cronograma que já está programaado. O 

vereador Lino Peccati comentou sobre todas as comemorações nacionais, regionais e municipais que ocorreram 

neste mês. Colocou que no próximo ano se iniciarão as eleições a nível nacional, e pediu aos colegas que auxiliem 

os munícipes na escolha de seu voto, pois existem vários partidos na cidade. O vereador Vinicius Salvador 

comentou sobre o cronograma da vacinação de cães e gatos. O vereador Antônio Rode parabenizou o prefeito 

Danrlei Pilatti, o secretario Odir Boniatti e diretor Paulo pela explanação da audiência pública ocorrida no dia de 

hoje. Pediu aos colegas para ajudar a fiscalizar os trabalhos do executivo, em especial ao posto de saúde, fez um 

breve relato de um acontecimento. A vereadora Deise Bunai parabenizou a todos pela organização da missa do 

capitel do último domingo. Parabenizou a Câmara de vereadores por ceder o espaço para eventos que ocorrerão nos 

próximos dias. Parabenizou ao prefeito Danrlei Pilatti pela explanação da audiência pública. Fez um breve relato da 

situação que o município passava com o antigo medico da UBS paduense. Elogiou a todos os paduenses pelos 24 

dias sem nenhum caso de covid-19 e pediu a todos que se vacinem. No grande expediente não tivemos inscritos. 

Na ordem do dia foram aprovados por unanimidade, as seguintes proposição: PROJETO DE LEI Nº 042, DE 16 

DE SETEMBRO DE 2021 - que “Altera redação de parágrafo e inclui incisos na Lei Municipal nº. 1.111, de 23 de 

maio de 2018. ”  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. Nas explicações pessoais o vereador Gilnei 

Smiderle comentou que esteve em conversa com a rainha da feprocol de 2015, e saldou ela. Comentou sobre as 

audiências de hoje e fez algumas colocações do que foi explanado. A vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou que 

foi procurada por alguns munícipes por motivo de algumas consultas medicas e colocou que entrou em contato com 

diretor para poder sanar esta procura. Citou os horários de trabalho da ginecologista e medico da UBS. Fez uma 

colocação na tese do colega Gilnei Smiderle. O presidente Maico Morandi fez seu comentário sobre a votação que 

aconteceu hoje, realizada de forma rápida. Parabenizou ao ex-vereador Claudiomiro Tonet e Alvirio Tonet que 

tiveram a iniciativa nesses projetos que denominam as vias. Fez sua colocação sobre as audiências do executivo que 

ocorreram no dia de hoje. Parabenizou ao prefeito pelo cadastramento no E-SUS, assim podendo receber mais verbas 

e emendas parlamentares. Colocou que o Deputado Afonso Hann os visitou esta semana e mencionou algumas 

demandas que direcionou ao deputado. Avisou a todos que sua reunião com o Ministro do Turismo em Brasília foi 

adiada e que será agendada para o mês seguinte. Por fim fez alguns avisos a todos os munícipes que ocorreram nos 

próximos dias. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo presidente e 

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