
 

Pauta do dia 21 de setembro de 2021, SESSÃO ORDINÁRIA 

 

INDICAÇÃO Nº 67 - O vereador da bancada do Republicanos, solicita ao Exmo. 

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

estude possibilidade da criação do Conselho e Fundo Municipal do Idoso. 

INDICAÇÃO Nº 68 - Os vereadores da bancada do MDB indicam ao Exmo. Prefeito, 

conforme suas atribuições regimentais, para que através da secretaria competente, estude a 

possibilidade de realizar a troca de local da placa que indica a “Gruta Pauletti” em importante 

via, Avenida dos Imigrantes, próximo a residência de Gerônimo Tonet. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 11/2021 - O vereador da bancada do 

Republicanos, Antônio Rode, solicita que seja entregue uma MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO à Falcon Polímeros do Brasil Industria de Plásticos Eireli, na pessoa do 

Senhor Edson Luís Verza, Sócio Administrador, Paulo Tomasi, sócio-gerente extensiva aos 

demais membros da diretoria, associados e colaboradores, em celebração pelos seus 10 anos de 

serviços prestados na região e na comunidade Paduense. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 12/2021 - O vereador da bancada do 

Republicanos, Antônio Rode, solicita que seja entregue uma MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÃO ao Jornal O Florense, na pessoa do Senhor Carlos Raimundo Paviani, 

Diretor, em reconhecimento aos 35 anos deste importante veículo de comunicação de Flores da 

Cunha e Nova Pádua. 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 13/2021 - Os vereadores da bancada do 

Progressistas, solicitam que seja entregue uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO à 

Cooperativa de Crédito SICREDI, em comemoração aos 15 anos de inauguração de sua agencia 

em Nova Pádua, no dia 18 de setembro de 2006. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 01/2021 - Os vereadores da bancada do MDB em 

conformidade com o art.117 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Pádua, 

solicitam ao Exmo. Sr. Prefeito Danrlei Pilatti, a seguinte informação por escrito: Nesse 



 

aspecto, solicito a V.Exa. que responda, dentro do prazo de 30 dias dos §1º , a esta Casa 

Legislativa as seguintes indagações: a)Qual é o valor investido mensalmente para publicação 

de matérias no Jornal o Florense? b)Qual é o valor gasto mensalmente para a produção do jornal 

O PADUENSE? 

Sala da Presidência, 21 de setembro de 2021. 

 

 

Maico Morandi 

Vereador Presidente 


