
ATA 1306/2021 

Aos 22 dias do mês de março 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, Gilnei Smiderle (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 solicitando que o vereador Vinícius Salvador fizesse a leitura de um trecho da 

bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1305/2021. No Pequeno Expediente a vereadora Giseli 

Boldrin Rossi comentou sobre a missa do Padre José Murssoi e ressaltou o pedido para realizar o 

tratamento precoce contra o Corona Vírus para evitar que a doença se agrave e a pessoa corra mais riscos 

e colocou que todos devem estar com uma grande autoestima, estando com a saúde mental em dia para 

combater o vírus. Comentou sobre o projeto de lei 823/21 que propõe diversas medidas de vigências para 

agricultores familiares que estejam em situação de pobreza, também contém benéficos de linha de credito 

e compra de alimentos com bons limites. O vereador Leandro Martello retirou sua palavra. O vereador 

Lino Peccati retirou sua palavra. O vereador Vinícius Salvador comentou sobre a indicação da placa 

eletrônica que indica a situação da balsa, e colocou que foi pedido dos moradores, pois já houve registro de 

acidentes. Parabenizou o município pelos seus 29 anos e agradeceu por poder participar da legislatura 2021 

a 2024. O vereador Antônio Rode parabenizou o município pelos 29 anos de emancipação, comentou um 

pouco da sua história na cidade. Também parabenizou todas as administrações que já atuaram no município. 

Comentou sobre a proposição da placa do vereador Vinicius Salvador e o parabenizou, pois, realmente é 

uma indicação de grande valia. No Grande Expediente o vereador Lino Peccati relatou a trajetória 

política de Nova Pádua, desde sua imigração até a chegada na cidade, comentou fatos que ocorreram até 

sua municipalização, como lutaram e se solidarizaram até seu desenvolvimento. No Grande Expediente a 

vereadora Giseli Boldrin Rossi comentou sobre a história do município Paduense, trouxe informações 

sobre índice de desenvolvimento da cidade, as densidades, expectativa de vida e PIB paduense. Na ordem 

do dia a Indicação nº 23/2021 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, que seja reforçada a pintura da sinalização horizontal nas ruas do 

centro da cidade. Indicação nº 24/2021 – Os vereadores da bancada do Progressistas, solicita ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja feito o alargamento e demais melhorias na estrada 

no Travessão Curuzzu que vai até o Cachoeirão no rio das Antas. Indicação nº 25/2021 – O vereador da 

bancada do PSDB, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja 

estudada a possibilidade de instalação de uma Placa Eletrônica Indicativa que informe, se Passagem ou Não 

pela Balsa sobre o Rio das Antas, ligando os municípios de Nova Pádua – Nova Roma do Sul. Indicação 

nº 26/2021 – Os vereadores da bancada do Progressistas, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, que seja criado, o mais breve possível, pela secretaria da saúde, um grupo de 

comunicação via aplicativo de conversa (WhatsApp), que permita o envio de mensagens e informações 

dessa secretaria a todos os munícipes. Indicação Nº 27/2021 – O vereador da bancada do Republicanos, 

solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através do departamento 

competente estude a possibilidade da instalação de um redutor de velocidade na VRS - 814 próximo a 

entrada da residência de Vivaldinho Menegat. 
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Nas explicações pessoais a vereadora Deise Bunai parabenizou o município pelos seus 29 anos e todos 

os envolvidos por todos que lutaram pelo fato ocorrido, parabenizou em especial o ex-prefeito Ivo João 

Sonda.  Comentou sobre a vacina da influenza que está disponível a partir do dia 12 de abril, também 

esclareceu algumas dúvidas sobre a vacinação. Relatou sobre a vacinação do Covid – 19 e confirmou que 

a secretaria da saúde continua vacinando. Demétrio Pan agradeceu a todos que sensibilizaram pelo 

falecimento do seu pai. Parabenizou ao município paduense. Comentou sobre o discurso do padre José 

Murssoi, um padre que luta pelo agricultor. Comentou sobre o futuro paduense que dependerá dos jovens, 

pois poucos pensam em continuar no ramo da agricultura, buscam a formação em cursos profissionalizantes 

e almejam o trabalho fora da cidade. Gilnei Smiderle parabenizou ao município pelos 29 anos. Também 

parabenizou a comissão organizadora que liderou a emancipação do município. Lino Peccati comentou 

sobre a campanha realizada para poderem emancipar o município, agradeceu os munícipes por participar 

dessa história. Também agradeceu ao Odir Boniatti e Ivo João sonda que foram os pivôs dessa caminhada. 

Comentou sobre os discursos realizados pelo presidente da câmara e prefeito paduense na missa realizada 

em homenagem ao aniversário de Nova Pádua. Giseli Boldrin Rossi ressaltou as palavras do vereador Lino 

sobre os jovens que hoje são líderes da cidade, comentou sobre o dia internacional da síndrome de down, 

agradeceu a APAE pelos seus atendimentos no município. Também comentou sobre o dia mundial da água, 

trouxe informações e alertas sobre o assunto. O Presidente Maico Morandi parabenizou o município pelos 

seus 29 anos, agradeceu os colegas pelas histórias que foram citadas, agradeceu a todos que participaram 

da comitiva emancipadora. Comentou sobre os políticos que a cidade teve e agradeceu a todos, que sempre 

buscaram fazer um bom trabalho mirando o desenvolvimento da cidade. Trouxe informações que irão 

ocorrer durante a semana. Comentou sobre a nova remessa de vacinas que o município está recebendo, 

aonde idosos de 65 anos já podem ser vacinados. Desejou suas condolências às famílias que perderam seus 

entes queridos em virtude do corana vírus. 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 dois dias do mês de 

março de dois mil e vinte e um.  
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