
 
 

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

 

INDICAÇÃO 019/2022 
 

 

O Vereador Jairo de Lima Charão da bancada do PDT, vem 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 das Secretarias competentes, 

providencie o que segue: 

_Que seja construído um banheiro público no bairro Santo Antônio, visto a 

necessidade pelo tamanho do bairro, os visitantes que por ali passam, e muitos outros 

fatores de relevância como sendo o bairro mais histórico do município e pensando na 

saúde pública. 

_Que o executivo municipal pense na possibilidade da reativação da quadra de 

esportes do bairro com a reforma geral com cercados e iluminação, motivo ser o atrativo 

do bairro para as crianças, jovens e adultos praticar outras atividades esportivas tais 

como vôlei e futsal não precisando os moradores locais se deslocar para outros locais 

podendo dar vida ao bairro Santo Antônio. 

_Que seja providenciado também na medida do possível a reforma da torre 

antiga da capela Santo Antônio onde é o marco histórico do Capão do Cipó e também 

com a construção do tão falado e esperado Museu Municipal. 

_Que também sejam instalados mais aparelhos de academia pública no bairro 

Santo Antônio no centro do canteiro em frente à capela, e junto à colocação de no 

mínimo dois brinquedos para as crianças, como um balanço e um gira-gira com três a 

quatro lugares. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Justifica-se tal sugestão pelo fato que tudo isto seria essencial ao bairro Santo Antônio 

dos quais já há muitos anos não está tendo uma atenção carinhosa do Poder Público. 

                                                 
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. 



 
 

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

 

 

Capão do Cipó/RS, 21 de Novembro de2022. 

 

 

 

 

 

 

Ver. Jairo de Lima Charão 

Bancada do PDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Presidente 


