
ATA 1338/2021 

Aos 01 dias do mês de novembro 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, 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 declarou empossada a 

vereadora suplente Deise Rech Fabian e logo após solicitou que o vereador Demétrio Pan fizesse a leitura de um trecho 

da bíblia e, em seguida, foi aprovada a Ata nº 1337/2021. No Pequeno Expediente o vereador Lino Peccati concedeu 

boas-vindas a vereadora suplente Deise Rech Fabian e desejou um bom trabalho. Comentou sobre a queda de casos da 

corona vírus, aonde atingiu todos os setores. Ressaltou o aumento dos combustíveis e demais coisas. Desejou um bom 

trabalho ao gerente e colaboradores da agencia Sicredi Serrana e parabenizou pelos seus 15 anos completados. O 

vereador Vinicius Salvador desejou um bom trabalho a vereadora Deise Rech Fabian. Comentou sobre a moção de 

aplausos que colocou na casa para Vanessa Debon, aonde teve representando Nova Pádua no concurso Miss Teen 

Global Beauty. O vereador Antônio Rode desejou boas-vindas a nova colega Deise Rech Fabian. Parabenizou ao 

Gerente Cristian Menegat pelos 15 anos da agencia Sicredi. A vereadora Deise Rech Fabian agradeceu a 

oportunidade concedida pelo partido e pela vereadora Deise Bunai que está de licença. O vereador Demétrio Pan 

desejou a colega vereadora Deise Rech Fabian um bom trabalho nesse mês que estará assumindo. E questionou o poder 

executivo pela resposta feita em seu pedido de informação. No Grade Expediente a vereadora Giseli Boldrin Rossi 

desejou a colega Deise um ótimo trabalho. Usou a tribuna para falar deste mês especial que tem a conscientização com 

o novembro azul, contra o câncer de próstata. Pediu a todas as mulheres que incentivem seus maridos a realizarem este 

exame para precaução. Comentou sobre a entrega de alimentos que realizaram no dia de hoje ao hospital Fátima de 

Flores da Cunha, aonde foram entregues 152 quilos de alimentos. Parabenizou a cooperativa Sicredi pelos seus 15 anos 

em nossa cidade. Após o grande expediente tivemos a entrega da Moção de Aplausos a Cooperativa de Crédito 

Sicredi. Na ordem do dia foram aprovadas as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 78 - A Câmara Municipal de 

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

a possibilidade de criação de um cartão estudantil, com objetivo de garantir um desconto percentual aos estudantes nos 

locais e promoções turísticas e eventos desenvolvidos no município. Tal cartão também pode ser utilizado pelas 

empresas públicas e privadas do município para contratação de jovens aprendizes. INDICAÇÃO Nº 79 - A Câmara 

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

estude a possibilidade de criar um sistema de encaminhamento profissional para a entrada de menores no mercado de 

trabalho. INDICAÇÃO Nº 80 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, para que incentive a reabertura do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de 

Nova Pádua e inclua as atividades tradicionalistas dentro das programações do município. INDICAÇÃO Nº 81 - A 

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

para que estude a possibilidade de realizar uma via asfáltica no trecho que se inicia no Travessão Barra se estende até 

a Travessão Bonito. INDICAÇÃO Nº 82 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de criação de um projeto que incentive 

os jovens a ficar em suas propriedades rurais.  
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INDICAÇÃO Nº 83 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme suas 

atribuições regimentais, para que estude a possibilidade da introdução de um retorno no pórtico para dar acesso ao 

travessão Paredes e que também possa facilitar a entrada ao atalho que liga ao travessão Divisa. INDICAÇÃO Nº 84 

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

regimentais, para que estude a possibilidade de realizar uma Ciclovia para nossa população Paduense e para os demais 

ciclistas que vem a passeio. INDICAÇÃO Nº 85 - A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, solicita ao 

Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de realizar a colocação de 

containers de lixo seletivo em pontos estratégicos nas comunidades do município. INDICAÇÃO Nº 86 - A Câmara 

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

pense na possibilidade da criação da “semana do esporte e lazer” de forma que toda a comunidade possa participar de 

jogos e gincanas. INDICAÇÃO Nº 87 - O vereador da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de transmitir a final do campeonato municipal de futsal 

de Nova Pádua ao vivo na página do facebook e youtube. INDICAÇÃO Nº 88 - Os vereadores da bancada do 

Progressistas, solicitam ao Exmo. Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que seja estudada a possibilidade 

de desenvolver um projeto com treinamento e aperfeiçoamento constante de técnicas de cultivo e controle de doenças 

nas lavouras, destinado a todos os agricultores do nosso município, através de palestras mensais com profissionais da 

Embrapa, Emater, UCS, SEBRAE entre outros centros de pesquisa, sempre buscando nomes de referência em cada 

assunto abordado. INDICAÇÃO Nº 89 - Os vereadores da bancada do MDB indicam ao Exmo. Prefeito, conforme 

suas atribuições regimentais, que seja instalado uma placa no Capitel Maria Mediadora e Distribuidora de Graças 

relatando a história da Santa, a origem, quem conseguiu e doou para o município e os países onde se encontram os 

demais monumentos construídos. MOÇÃO Nº 15 DE APLAUSOS - O vereador da bancada do PSDB, solicita que 

seja entregue uma MOÇÃO DE APLAUSOS à VANESSA DEBON por representar o município de Nova Pádua e 

Estado do Rio Grande do Sul no concurso Miss Teen Global Beauty. No pequeno expediente a vereadora Giseli 

Boldrin Rossi convidou a todos para participar da doação de sangue que acontecera no dia 25 de novembro. Comentou 

que acontecera a reformulação de trechos dos asfaltos que estão com danos. Ressaltou sobre a contratação de segurança 

para o campeonato de futsal paduense. O vereador Gilnei Smiderle cumprimentou a todos presentes e desejou sucesso 

a cooperativa Sicredi. Comentou sobre a demarcação dos asfaltos que estão com danos. O vereador Lino Peccati 

retirou a palavra. O presidente Maico Morandi comentou que fecharam as inscrições dos vereadores da terceira idade 

e citou os nove vereadores inscritos. Ressaltou que nesta sexta feira estarão recebendo a presença do ministro do 

turismo para apresentação de projetos e demandas do município. Parabenizou aos secretários por toda infraestrutura 

para fazer a base do asfalto no travessão Mutzel. Desejou a colega vereadora Deise Rech Fabian um excelente mandato 

nesse mês de atuação. Sem mais a constar, eu Andersson Bunai, lavro a presente Ata, à qual será assinada pelo 

presidente e demais vereadores. Sala de Sessões, aos um dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um.   
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