
 

Pauta do dia, 13 de outubro de 2020 

 

Indicação nº 54/2020: Os vereadores da bancada do Progressista indicam ao Exmo. 

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

restaurações nas pavimentações asfálticas no interior do município aonde já apresentam 

problemas. 

Indicação nº 55/2020: Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de instalar placas de 

sinalização indicando o caminho para o Cachoeirão no Rio das Antas e a Cascata Borella pelo 

Travessão Curruzu. 

Indicação nº 56/2020:. Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais1, para que através da secretaria competente, realize o 

patrolamento da estrada que liga a residência do Sr. Élio Lusa até os seu aviário.  

Indicação nº 57/2020: O vereador Antônio Rode, do Republicanos, indica ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de realizar uma 

rotatória no acesso ao Loteamento Jorge Baggio.  

Indicação nº 58/2020: O vereador Antônio Rode do Republicanos indica ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, 

estude realizar comemorações ao dia nacional do Imigrante Italiano comemorado no Brasil 

inteiro no dia 21 de fevereiro. 

Indicação nº 59/2020: O vereador Antônio Rode do Republicanos indica ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, 

instale uma placa indicativa “CURVA PERIGOSA” próximo a residência do Sr. Sérgio Pilatti no 

Travessão Cerro Grande. 

Indicação nº 60/2020: O vereador Antônio Rode do Republicanos indica ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, 

realize a abertura das estradas que faltam para pavimentação no Loteamento Jorge Baggio. 

Indicação nº 61/2020: Os vereadores da bancada do MDB, indicam ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, para que realize o alargamento da estrada no Travessão 

Mutzel iniciando em frente à residência do Edu Tormem até a residência de Marcelo Tormem. 

Câmara dos Vereadores de Nova Pádua, aos 13 dias de outubro de 2020. 

 

                                                           
1 Art. 109 Indicação é a proposição em que o vereador sugere medidas de interesse público aos poderes 
competentes. 
 
Art. 110 As indicações serão lidas no Expediente e encaminhadas a quem de direito, se aprovadas por deliberação 
do Plenário, em votação simbólica, na mesma sessão em que derem entrada, logo após o Pequeno Expediente. 
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