
 

ATA 1343/2021 

Aos 06 dias do mês de dezembro 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, Gilnei Smiderle, Deise 

Bunai, Lino Peccati (PP), Demétrio Pan, Leandro Martello (MDB), Vinícius Salvador (PSDB) e Francisco 

Alessi (Republicanos).   O Presidente Maico Morandi invocando a proteção de Deus deu por aberta a Sessão 

Plenária, em seguida declarou empossado o vereador suplente Valdir Krilow (Progressistas) e logo após 

solicitou que o vereador Vinícius Salvador fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em seguida, foi 

aprovada a Ata nº 1342/2021. No Pequeno Expediente o vereador Vinícius Salvador deu boas-vindas 

aos colegas vereadores suplentes que assumiram no mês de dezembro e a vereadora Deise Bunai que 

retornou a casa. Comentou sobre o projeto da terceira idade, aonde recebeu críticas pois o projeto não seguia 

exatamente como era inscrito. O vereador Francisco Alessi parabenizou ao Loteamento Jorge Baggio pela 

conquista do campeonato de futsal de 2021. Também comentou sobre algumas indicações que deve 

protocolar na casa nas próximas semanas, como a rotula na encruzilhada que vai ao parque dos peixes. A 

vereadora Deise Bunai agradeceu por estar de volta a casa e a vereadora suplente Deise Fabian por ter há 

substituído. Agradeceu a todos que puderam participar da terceira campanha de doação de sangue. 

Parabenizou a equipe do Loteamento Baggio pela conquista do campeonato de futsal de 2021. Comentou 

que esteve em contato com a arquiteta e demais responsáveis para saber como estava o andamento da 

reformulação das praças e como ficaria o parquinho. Solidarizou-se com a família Zanella pela perca de 

seu familiar no último final de semana. O vereador Demétrio Pan comentou que foi doar sangue para uma 

munícipe que necessitava com urgência, mas infelizmente ela veio a falecer. Relatou sobre o aumento do 

preço da uva e ressalta que foi um bom valor, mas podia ser mais. O vereador Gilnei Smiderle comentou 

sobre a sessão da bela idade, sessão essa que todos os vereadores titulares sofreram algum tipo de crítica, 

mas fica contente pois o intuito do projeto foi alcançado, que era dar oportunidade a todos. Agradeceu a 

brilhante ideia do projeto vereador da terceira idade, o senhor Silvino Maróstica e Ildo Stangherlin. 

Comentou sobre o bom aumento do preço da uva. No Grande Expediente não tivemos inscritos. Na ordem 

do dia tivemos as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 93 - A Câmara Municipal de Vereadores de 

Nova Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja estudada a 

viabilidade de melhorar a segurança noturna de Nova Pádua para oferecer maior proteção para comunidade, 

indústrias e comércios. INDICAÇÃO Nº 94 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita 

ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que sejam realizados reparos no trecho asfáltico 

que se inicia em frente da família Cavanholi até a propriedade de Ruí Vanzin no Travessão Divisa, para 

que possam atrair praticantes de Skate de velocidade, bem como eventos nacionais e internacionais da 

modalidade para que seja estudada a viabilidade de melhorar a segurança noturna de Nova Pádua para 

oferecer maior proteção para comunidade, indústrias e comércios. INDICAÇÃO Nº 95 - A Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 

regimentais, que estude a possibilidade de desenvolver um projeto para a Bela Idade, que resgate e valorize 

o papel social do idoso paduense, seus saberes, experiências e vivências, através de ações que os 

proporcione a novas formas de participação social.  
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INDICAÇÃO Nº 96 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, para que seja estudada a possibilidade de alargar, roçar e dar 

manutenção da estrada que vai da Cantina Marin até a residência do Sr. Pedrinho Luza no travessão Curuzu. 

INDICAÇÃO Nº 97 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, para que seja estudada a possibilidade de criar um Centro Dia para 

Idosos no município. INDICAÇÃO Nº 98 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita 

ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja feito o alargamento das estradas que 

ligam a Igreja do Travessão Barra até a residência de Idalino Caon, também a estrada que liga as residências 

de Vivaldinho Sonda à Valdir Dagort. INDICAÇÃO Nº 99 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova 

Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que seja realizado um estudo 

para viabilizar a construção de uma Perimetral Norte desde a VRS - 814 nas proximidades da Vinícola 

Boscatto até o trevo de acesso a Nova Roma do Sul e demais comunidades. INDICAÇÃO Nº 100 - A 

Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições 

regimentais, para que estude a possibilidade de dar continuidade de pavimentação asfáltica no trecho que 

contorna a Igreja e sede da comunidade Travessão Curuzzu, sendo uma obra que beneficiará moradores e 

a trafegabilidade de ônibus e carros, também diminuirá o excesso de poeira causada pela estrada de chão. 

INDICAÇÃO Nº 101 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, que estude a possibilidade da construção de Ponte de Ligação 

Regional entre os Municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua. MOÇÃO Nº 16 DE APLAUSOS - Os 

vereadores da bancada do Progressistas e PSDB, solicitam que seja entregue uma MOÇÃO DE 

APLAUSOS à Bonimar Alimentos em comemoração aos 30 anos de fundação. PROJETO DE LEI Nº. 

048, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 – “Altera o caput do artigo 4º da Lei Municipal nº 329, de 14 de 

julho de 1998”. PROJETO DE LEI Nº. 049, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 - “Altera o caput dos 

artigos 4º e 5º da Lei Municipal nº 964, de 1º de outubro de 2013”. Nas explicações pessoais o vereador 

Valdir Krilow parabenizou ao grupo de doadores de sangue pela sua organização e empenho de todos 

participantes. Parabenizou ao Loteamento Jorge pela conquista do campeonato de futsal de Nova Pádua. O 

vereador Lino Peccati comentou sobre a seca da região, pediu a todos que continuem e tenham força para 

continuar. Desejou seus pesares a família Zanella e Gizéria pelas suas perdas. Parabenizou ao Loteamento 

Jorge Baggio pela conquista do campeonato de futsal de Nova Pádua. A vereadora Deise Bunai agradeceu 

ao instituto Flavio Luiz Ferrarini pela organização do movimento da caminhada da luz. Parabenizou a 

decoração de Natal do centro da cidade de Nova Pádua.  Frisou sobre o intuito do grupo de doação de 

sangue de Nova Pádua. O presidente Maico Morandi comentou sobre o campeonato de futsal de Nova 

Pádua, de alguns episódios. Parabenizou o campeão Loteamento Jorge Baggio. Comentou sobre a ponte 

que liga Nova Pádua à Nova Roma do Sul, aonde para construir seriam necessários 20 milhões de reais e 

leu a resposta do oficio que havia enviado ao governo federal. Parabenizou a prefeitura e funcionários pelos 

belos enfeites de Natal no centro da cidade. Pediu ao povo paduense que enfeitem seus lares. Comentou 

sobre a importância do poder público aonde auxilia na limpeza de açudes que podem ser usadas na irrigação 

de sua produção. Relatou sobre as críticas sofridas pela realização do projeto da 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 do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.   
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