
 

Pauta do dia 01 de novembro de 2021, SESSÃO ORDINÁRIA 

 

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. 

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 regimentais1, 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. 

                                                           
1 Art. 109 Indicação é a proposição em que o vereador sugere medidas de interesse público aos poderes 
competentes. 
 



 

INDICAÇÃO Nº 88 - Os vereadores da bancada do Progressistas, solicitam ao Exmo. 

Prefeito, conforme suas atribuições regimentais2, 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 regimentais3, 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. 

Sala da Presidência, 01 de novembro de 2021. 

 

 

Maico Morandi 

Vereador Presidente 

                                                           
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. 
2 Art. 109 Indicação é a proposição em que o vereador sugere medidas de interesse público aos poderes 
competentes. 
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