
 
 

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

 

INDICAÇÃO 018/2022 
 

 

Os vereadores Antonio Chaves Jardim, da Bancada do Progressistas, e Ryan 

Carlos Cecchetto, da Bancada do MDB, vêm de acordo com o art. 166, do Regimento 

Interno, em especial no que dispõe o § 5
1
º solicitar que esta Casa encaminhe ao senhor 

Prefeito Municipal, a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, 

providenciem o que segue: 

 

_ Que seja feita uma ponte (no sistema de galeria), no distrito de Progresso, 

próximo a propriedade da Senhora Loreci Juriati, conhecida popularmente por “Lola”, 

onde existe um pontilhão; 

-Que seja construída uma ponte, ou uma reforma temporária, no pontilhão da 

localidade de Inhacapetum, Passo dos Bilo, localizado próximo a outra ponte recém 

reformada (Mateus) e da propriedade do Sr. Jorge Bilo e da Capela da localidade; 

_Que seja feito o encascalhamento nos trechos mais precários do distrito de 

Progresso, seguindo até o Entre Rios.  

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

                 Justifica-se tal sugestão da construção da referida ponte no distrito de 

Progresso, motivo melhor acesso à localidade, principalmente para os moradores, pois o 

pontilhão existente, muitas vezes não dá trafegabilidade ao maquinário agrícola, bem 

como em dias de chuvas, pois a água passa por cima do mesmo. Igualmente a 

construção de nova ponte, ou reforma do pontilhão existente, na localidade de 

Inhacapetum, se justifica pelos mesmos motivos. 

                                                 
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. 
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Quanto ao encascalhamento, as referidas localidades têm alguns trechos que precisam 

melhor atenção, não somente o patrolamento, precisando algumas cargas de pedras, 

evitando um futuro retrabalho, consequentemente diminuindo custos e podendo atender 

mais localidades, pois não precisarão voltar tão cedo para reparos e manutenção. 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

                                                                        Capão do Cipó/RS, 27 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Ver. Ryan Carlos Cecchetto                          Ver. Antonio Chaves Jardim 

  Bancada do MDB                                         Bancada do Progressistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exma. Senhora 

Ionara de Fátima Nascimento Ferreira 

Vice-Presidente, no exercício de Presidente 

Capão do Cipó/RS 

 

LIDA EM PLENÁRIO 

NA SESSÃO ORDINÁRIA 

DIA:  ........./........../.............. 

 

_______________________ 

Ionara de Fátima Nascimento 

Ferreira 

Vice-Presidente 


