
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DO CIPÓ 

 

INDICAÇÃO 008 /2014 
 
 

A Vereadora Marilene Margutti, da Bancada do PP, vem de acordo com o art. 
166, do Regimento Interno, em especial no que dispõe o § 51º solicitar que esta Casa 
encaminhe ao senhor Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: 

 
 
Que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de construção de 

calçadas para os pedestres na Avenida Tancredo Neves e Juvenal Garcia dos Santos, 
sendo uma delas asfaltada e outra calçada com pedras. Tal projeto poderá ser feito 
através de parceria entre o Poder Executivo e os proprietários dos terrenos nas referidas 
vias, inclusive sob a forma de incentivos, tornando referidas obras mais módicas aos 
proprietários. 

A presente indicação é Justificada em razão do embelezamento e organização 
urbana da cidade e principalmente em razão da segurança dos pedestres, pois os 
mesmos, não raro, caminham em meio ao trânsito de veículos, inclusive caminhões e 
máquinas agrícolas. 

 Esta medida evitará acidentes e tragédias maiores, eis que também há circulação 
de crianças nas vias. 

Tal indicação, se implementada pelo Poder Executivo, constituirá medida 
eficiente da Administração, cumprindo sua parte no sentido de proporcionar segurança 
aos munícipes, consciência no trânsito e o devido planejamento urbano. 

Assim se espera que o Poder Executivo aprecie com sensibilidade tal Indicação, 
e que sejam tomadas providências no sentido de concretizá-la, adotando-se os ajustes 
necessários a sua implementação.  

Importante citar que tal indicação já havia sido apresentada no ano de 2013, 
porém não foi executada pelo Poder Executivo. Espera-se que seja incluída nas obras 
urbanas para o exercício de 2014, haja vista que foram feitas mais três quadras de 
asfalto na Avenida Tancredo Neves, e as calçadas irão embelezar mais a cidade, além de 
sua utilidade. 

 
                                                                    Capão do Cipó/RS, 19 de maio de 2014. 

 
  

Verª. Marilene Margutti   
Bancada do PP 

  
Exmo. Senhor 
Jairo de Lima Charão 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Capão do Cipó/RS 

                                                 
1 As indicações independem da deliberação plenária e deverão receber resposta do Poder Executivo no 
prazo de trinta dias, prorrogável por quinze dias, desde que solicitado e devidamente justificado. 

 
LIDA EM PLENÁRIO 
NA SESSÃO ORDINÁRIA 
DIA:  ........./........../.............. 
 

_______________________ 
Jairo de Lima Charão 

Presidente 


