
 

Pauta do dia 28 de junho de 2021, SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

MOÇÃO Nº 08/2021 DE APOIO – Os vereadores da bancada do Progressistas, 

solicitam que seja encaminhado uma MOÇÃO DE APOIO a iniciativa do Deputado Federal 

Heitor Schusch, em denunciar dos abusos no crédito consignado a aposentados e pensionistas 

rurais. O deputado entregou um documento elaborado pela CONTAG, com mais de 70 páginas, 

relatando casos de abuso no crédito consignado, ou seja, casos de empréstimo de dinheiro a 

aposentados e pensionistas do INSS, sem a devida autorização dos mesmos, e a prática de juros 

altíssimos por estes empréstimos.  

REQUERIMENTO Nº 02/2021 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam 

que após deliberado em plenário, seja encaminhado o presente ofício aos Deputados Estaduais 

do Estado do Rio Grande do Sul, aos Deputados Federais eleitos pelo Rio Grande do Sul ao 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e ao Ministério da Economia a fim de 

solicitar apoio para um reajuste digno no preço mínimo da uva na safra 2022. 

PEDIDO DE LICENÇA 02/2021 - Gilnei Smiderle, vereador da Bancada do 

Progressistas, vem requerer em conformidade com o Art. 36 incisos II da Lei Orgânica 

Municipal e art. 170 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a concessão de licença por 

um período de 30 dias a contar na data de 01 de julho a 31 de julho do corrente ano por motivos 

particulares. 

PROJETO DE LEI Nº22, DE 31 DE MAIO DE 2021 – Dispõe sobre o plano 

plurianual – PPA, do município de Nova Pádua para o período de 2022 a 2025 e da outra 

providencias. 

PROJETO DE LEI Nº30, DE 11 DE JUNHO DE 2021 – Autoriza o município de 

Nova  Pádua a conceder auxílio financeiro a estudantes de graduação. 

 

Sala da Presidência, 28 de junho de 2021. 

 

Maico Morandi 

Vereador Presidente 


