
 

ATA 1344/2021 

Aos 13 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 

Fabian, 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 solicitou que o vereador Lino Peccati fizesse a leitura de um trecho da bíblia e, em 

seguida, foi aprovada a Ata nº 1343/2021. No Pequeno Expediente o vereador Valdir Krilow 

parabenizou a empresa Bonimar alimentos pela homenagem recebida pela Câmara de Vereadores. O 

vereador Leandro Martello parabenizou a Bonimar alimentos pelos 30 anos de existência. Comentou que 

esteve com o secretario Celso Chiarani fiscalizando a reformulação dos asfaltos no interior de Nova Pádua. 

O vereador Lino Peccati comentou sobre a chuva que voltou a cair na região e o quanto bem ela faz para 

todos os produtores paduenses. O vereador Vinícius Salvador parabenizou a empresa Bonimar por estar 

completando 30 anos de existência e comentou que a empresa faz parte da economia paduense. O vereador 

Francisco Alessi comentou sobre sua indicação e relatou que é necessária a construção da rotula pois já 

aconteceram mais de seis acidentes no ano. Parabenizou a empresa Bonimar pelos seus 30 anos e também 

parabenizou ao colega Gilnei Smiderle por estar completando 55 anos. No grande expediente o vereador 

Lino Peccati usou a tribuna para enaltecer a empresa Boniatti Alimentos, empresa essa que neste ano 

completou 30 anos de existência e foi homenageada recebendo uma moção de aplausos da Câmara de 

Vereadores. Citou fatos históricos que ocorreram no passar dos anos da empresa e de seus fundadores. No 

intervalo da sessão tivemos a entrega de moção de aplausos à Bonimar alimentos por estar completando 

30 anos. Na ordem do dia tivemos as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 102 - O vereador da 

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

estude a possibilidade de fazer melhorias na encruzilhada do Travessão Paredes sentido ao Parque dos 

Peixes próximo a Igreja da comunidade. INDICAÇÃO Nº 103 - O vereador da bancada do PSDB, indica 

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

estude a viabilidade da instalação de um guard-rail de proteção (mureta de aço) na VRS-814, no trecho que 

se inicia após a entrada da residência da família Pirolli até a entrada do Loteamento Jorge Baggio. 

PROJETO DE LEI Nº. 051, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 – “Cria crédito adicional especial no 

Orçamento de 2021 do Município de Nova Pádua, no valor de R$ 20.000,00”. Nas explicações pessoais 

Demétrio Pan parabenizou a empresa Bonimar Alimentos pelos seus 30 anos e comentou sobre a pouca 

mão de obra que tem no município. Desejou ao novo diretório do CPM eleito um ótimo trabalho. A 

vereadora Deise Bunai agradeceu a Bonimar alimentos por levar o nome de Nova Pádua para o cenário 

nacional, parabenizou Marlene e Nestor pelo pontapé inicial da empresa. Pediu ao povo paduense que 

gostaria de colaborar com a doação de brinquedos e doces. Comentou sobre a evolução do turismo em Nova 

Pádua e relatou que muitas verbas são vindas por emendas parlamentares e ressaltou que o investimento na 

agricultura continua. O vereador Gilnei Smiderle parabenizou a empresa Bonimar alimentos por estarem 

completando 30 anos de existência, ressaltou seus produtos e demais colaboradores. Comentou que esteve 

em reunião com Joao Salus e a secretaria da educação Josenice em discussão da implementação da língua 

Talian na escola paduense.  
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O presidente Maico Morandi agradeceu ao colega Gilnei por estar representando-o hoje no recebimento 

do livro Talian de Jose Salus. Ressaltou que no dia 08 Nova Pádua foi contemplada com emenda de 800 

mil reais do programa Pavimenta – RS. Comentou sobre as obras que estão acontecendo no interior do 

município, as reconstruções asfálticas e parabenizou ao secretário Celso e a todos que estão trabalhando. 

Ressaltou os comentários da vereadora Deise Bunai, e citou alguns números de subsídios que aconteceram 

voltados a agricultura. Parabenizou a Chapa 1 vencedora nas eleições escolares e desejou a todos um ótimo 

trabalho. Comunicou sobre a última sessão ordinária do ano de 2021 e será entregue um certificado para os 

doadores de sangue. Parabenizou mais uma vez a empresa e colaboradores da Bonimar Alimentos. 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 do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.   
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