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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

VENDELINO/RS 

 

INDICAÇÃO N° 038/2022 

 

EMIR KUHN (PTB), JOSÉ MAGERL (PTB), DILMAR PATZLAFF (MDB), MARTINA 

SEIBERT (PTB), RÉGIS PAULO FRITZEN (MDB), SÉRGIO CHASSOT (MDB), GERSON 

ANTONIO ROYER (MDB), CLÁUDIO ANGST (SOLIDARIEDADE) e DIOGO LEOPOLDO 

(PTB), vereadores com assento perante esta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas legais, no 

uso de suas prerrogativas legais constantes no art. 164 do Regimento Interno, propõem a seguinte 

INDICAÇÃO ao Executivo Municipal: 

 

Que o Executivo Municipal destine o valor da devolução do duodécimo para 

realizar a construção de um novo banheiro público, em substituição do banheiro 

público localizado na área da Comunidade Católica, bem como em obras de 

melhoria de acesso para a Rua Cônego Caspary através da ERS-122, além de 

reparar os buracos do asfalto existentes nas vias do Município. 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao final de cada ano, o Poder Legislativo devolve a sobra do duodécimo para o Executivo Municipal. 

Este ano, o valor a ser devolvido para a Prefeitura deve se aproximar de R$600.000,00 (seiscentos 

mil reais). Para isso, o conjunto dos vereadores apresenta a presente indicação, a fim de sugerir a 

destinação da devolução do duodécimo em obras que possam beneficiar a população. 

O entroncamento da Rua Cônego Caspary com a Rodovia ERS-122 é um dos acessos mais 

movimentados do Município. Muitos veículos leves diariamente utilizam o acesso. Também é 

importante destacar que essa melhoria com certeza aliviaria bastante o trânsito de caminhões pesados 

de empresas importantes para a economia de São Vendelino. A melhoria no acesso é imprescindível 

para o escoamento da produção, além de facilitar o trânsito de veículos leves dos moradores da cidade. 

Além disso, obra importantíssima para a população é a construção de um novo banheiro público, em 

substituição do banheiro público localizado na área da Comunidade Católica. Este banheiro atende a 
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todos que diariamente circulam pelo centro da cidade, atende ao público que visita nosso Pequeno 

Paraíso, atende os turistas que prestigiam nossos eventos, em especial o Kerbfest, bem como também 

fica à disposição dos fiéis da Igreja Católica por ocasião das missas e velórios. 

Para tanto, apresentamos a presente indicação, a fim de que o Executivo realize tais obras de grande 

importância para a nossa população, com o valor do duodécimo a ser destinado pelo Legislativo. 

 

   São Vendelino/RS, 19 de dezembro de 2022. 

 

 

EMIR JOSÉ KUHN     JOSÉ MAGERL          DILMAR PATZLAFF 

    PRESIDENTE           VICE-PRESIDENTE   1º SECRETÁRIO 

 

 

 

DIOGO LEOPOLDO          MARTINA SEIBERT   SIDNEI SCHAEFER 

   2º SECRETÁRIO     VEREADORA        VEREADOR 

 

 

 

REGIS FRITZEN   GERSON ROYER   SÉRGIO CHASSOT 

   VEREADOR       VEREADOR          VEREADOR 


