REQUERIMENTO Nº. 002/2019,
Apresentado em Sessão Ordinária de: 11/Fevereiro/2019,
Autoria: - Vereador MARCELO FERRARI.
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que –
dentro da maior brevidade possível – informe-nos acerca da previsão da atual
administração no tocante a concessão de aumento salarial a nossa classe de
servidores.
JUSTIFICATIVA: Senhor Prefeito, nossa classe de servidores encontra-se em
situação calamitosa estando a sua grande maioria com as finanças
comprometidas. Sabemos que temos previsão constitucional que estabelece a
revisão geral anual (art. 37, X, da CF/88) e, por isso, é que contamos com a vossa
sensibilidade no caso, mas principalmente, em atender o comando legal. Registro,
inclusive, que a nossa obreira classe de servidores não suporta mais a omissão do
Poder Público no tocante a tal benefício. Buscamos através da presente medida
prestar informações a esta classe de servidores que são, sem dúvida alguma, os
grandes responsáveis pelos avanços da atual administração.
OFICIAR: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal (Paço Municipal Severino
Batista Pereira), bem como, ao Ilmo. Sr. Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais, em sua sede local.
REQUEIRO em conformidade com as normas regimentais e na confiança da
sensibilidade dos Nobres Pares, solicito o apoio e aprovação da matéria ora
proposta.
Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", em 11 de Fevereiro de 2019.

Vereador MARCELO FERRARI

1

REQUERIMENTO Nº. 003/2019,
Apresentado em Sessão Ordinária de: 11/FEVEREIRO/2019,
Autoria:- Vereador JOSÉ EMILSON DA SILVA.

ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de SP, para que dentro da maior brevidade possível,
determine ao setor competente que seja realizado o
recapeamento da passarela do Distrito de Espigão, neste
município, que garante o acesso à Avenida Brasil, tendo como
ponto de referência a Rua Américo dos Santos Felicíssimo, bem
como, os devidos reparos dos degraus da escada do mesmo.
JUSTIFICATIVA: Vale ressaltar que tal reivindicação é uma das
atribuições dos membros deste Poder Legislativo notadamente
quando são acionados pela comunidade local. Além disso, com o
solicitação da presente indicação é que buscamos dar maior
segurança e conforto aos munícipes daquele laborioso Distrito.
OFICIAR: Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de SP, em
seu gabinete.
REQUEIRO a sensibilidade dos Nobres Pares, pugnando-se pelo
apoio e aprovação da matéria ora proposta, tudo em
conformidade com as normas regimentais vigentes.
Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", 11 de Fevereiro de 2019.

Vereador JOSÉ EMILSON DA SILVA

REQUERIMENTO Nº. 004/2019,
APRESENTADO EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 11/FEVEREIRO/2019,
AUTORIA:- Vereador JOSÉ EMILSON DA SILVA.
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
de SP, para que dentro da maior brevidade possível, determine ao
setor competente que sejam instaladas barreiras físicas junto a
passarela instalada no laborioso Distrito de Espigão e que está
edificada sob a Rodovia SP-270.
JUSTIFICATIVA: Este vereador está ofertando a presente propositura,
haja vista que a matéria foi apresentada há algum tempo por este
Vereador à nossa Prefeitura Municipal que, carente de recursos, não
conseguiu atender nossa solicitação. Registramos, porém, que a nossa
solicitação espelha os reclamos dos moradores daquele laborioso
Distrito, os quais vêm reclamando que alguns munícipes estão
utilizando da passarela, todavia, transpondo-se com motos e animais,
o que vêm trazendo sérios transtornos aos munícipes daquele Distrito.
Entendemos que a presente solicitação deve ser atendida dentro da
maior brevidade, pois, trata-se de outra justa reivindicação que
envolve uma importante obra do governo do estado e que, assim,
realizada com recursos públicos merece toda a atenção possível de
todas as esferas de governo, seja ele qual for (municipal e estadual).
OFICIAR: Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de SP, em seu
gabinete.
REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara a matéria
ora proposta, pugnando-se pelo deferimento da presente indicação,
tudo em conformidade com as normas regimentais vigentes.
Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", em 11 de Fevereiro de 2019.

JOSÉ EMILSON DA SILVA
Vereador

REQUERIMENTO Nº 005/2019,
Apresentado em Sessão Ordinária de: 11 de Fevereiro de 2019,
Autoria:- Vereador JOSÉ ANTONIO CEOLIN.
Assunto: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que
nos informe – através de certidão ou outro documento equivalente – quais os
valores (em R$) recebidos pela atual administração (via verba do FUNDEB)
referente os exercícios de 2016 até os dias atuais discriminando-se, na
oportunidade, a data dos respectivos repasses mensais e/ou diários havidos
no referido período. Da mesma forma, discrimine quais os valores (em R$)
foram aplicados pela atual administração em cada tipo de despesa,
relacionando, assim, cada uma delas (por natureza e pagamentos realizados).
Esclareça, também, se as verbas do FUNDEB são repassadas para o município
dissociadas de outros repasses e se são específicas para aplicação neste setor.
Informe, também, quais os valores percebidos pela atual administração no
tocante a este tipo de verba, discriminando, inclusive, a totalidade de cada
repasse anual (2009 à 2011 recebido até hoje).
JUSTIFICATIVA: A maioria dos professores não tem conhecimento do
processamento e aplicação das verbas do FUNDEB. Esperando revestir de
transparência todos os atos da atual administração é que rogamos pelo
abreviado atendimento a presente solicitação, até porque a fiscalização é uma
das tarefas impostas aos membros deste Colendo Poder Legislativo.
OFICIAR: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Regente Feijó – SP,
“Paço Municipal Severino Batista Pereira”.
REQUEIRO a sensibilidade dos Nobres Pares, pugnando-se pelo apoio e
aprovação da matéria ora proposta, tudo em conformidade com as normas
regimentais vigentes.
Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", em 11 de Fevereiro de 2019.

Vereador JOSÉ ANTONIO CEOLIN

RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 11/02/2019.
INDICAÇÃO Nº. 007/2019,
AUTORIA:- Vereador ANTONIO LUIZ RODRIGUES
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, para que dentro da maior brevidade possível e
dentro das disponibilidades financeiras de caixa, determine
que ao setor competente desta administração para que
adotem as medidas necessárias visando ser realizada a
implantação e ou instituição de serviço público de limpeza e
manutenção, ou ainda, que sejam disponibilizadas
caçambas no Bairro do Ribeiro e suas adjacências, em nossa
cidade.
JUSTIFICATIVA: Assim como é do conhecimento dos nobres
pares o local em referência está carente destas solicitações
e que, cuja necessidade se torna evidente, na medida em
que se sabe que da existência de diversas moradias, porém,
que não contam com serviços de coleta de lixos. Em se
tratando de uma questão de saúde pública é de curial
importância o atendimento a mais este pleito daquela
obreira comunidade. E sabendo que o interesse da atual
administração quanto destes vereadores será o de sempre
proporcionar o bem-estar de nossa coletividade: é que
rogamos pelo abreviado atendimento a mais esta justa
reivindicação daquela nossa obreira comunidade.

INDICAÇÃO Nº. 008/2019.
AUTORIA:- Vereador MARCELO FERRARI.

ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, para que dentro da maior brevidade possível e
dentro das disponibilidades financeiras de caixa, determine
ao setor competente que providencie a pintura com a
devida sinalização de trânsito de faixas de pedestres
defronte ao Ginásio Municipal de Esportes “Orestes Vieira”,
nesta cidade, mais precisamente no portão de
entrada/saída dos usuários daquele local.
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as solicitações de
nossos munícipes que esperam ansiosos por providências da
atual administração neste sentido, pois, o local encontra-se
sem a respectiva pintura da faixa de pedestres, os quais
juntamente com os motoristas: ficam literalmente
desorientados quanto ao local de transposição da via, com
o que o risco de acidentes é cada vez mais expressivo.
Aliado a isso, está o fato de que a regulamentação do fluxo
viário de trânsito urbano e as suas respectivas sinalizações
são atribuições exclusivas do poder administrativo do
município, aqui representado pela figura do nobre Alcaide
Municipal. Pelo que contamos com a proverbial atenção de
Vossa Excelência, afim de garantira integridade física de
nossos munícipes.
INDICAÇÃO Nº. 009/2019,
AUTORIA:- Vereador MARCOS APARECIDO PRADO
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, para que dentro das disponibilidades financeiras
de caixa e com a maior brevidade possível, disponibilize aos
nossos munícipes a(s) seguinte(s) providência(s):
Determine, através do setor competente a construção de
“Parques Infantis” no Bairro Santa Rita (próximo a creche e o
ESF), onde há espaço disponível e suficiente para

implantação de tal benfeitoria, tendo em vista que o local é
de grande concentração e fluxo de crianças e
adolescentes.
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores de
nossa cidade, principalmente daquele bairro, que esperam
ansiosos pela atenção da atual administração com vistas ao
atendimento a todas estas importantes e necessárias
reivindicações. Soma-se a isso o fato de que todo este
artefato vem contribuir com a qualidade de vida de todos os
nossos queridos regentenses.
INDICAÇÃO Nº. 0010/2019,
AUTORIA:- Vereador MARCOS APARECIDO PRADO
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, para que dentro das disponibilidades financeiras
de caixa e com a maior brevidade possível, disponibilize aos
nossos munícipes a(s) seguinte(s) providência(s):
Determinar que o Departamento de Trânsito responsável da
atual administração providencie a construção de uma
lombo-faixa, assim considerada como “faixa de pedestres
instalada em via pública de qualquer categoria, sobre piso
elevado, construído no mesmo nível da calçada adjacente,
em material próprio para tráfego de veículos e com
revestimento diferenciado” notadamente no prolongamento
da Av. Clemente Pereira (próximo ao Ginásio de Esportes).
Que servirá para preservar a integridade física dos munícipes
que por ali trafegam já que ser também como redutor da
velocidade dos motoristas.
JUSFITICATIVA: O atendimento a presente solicitação se faz
necessário, pois, inúmeros munícipes constantemente
solicitam os préstimos deste Vereador e da atual

administração no sentido de evitar que sinistros acontecem
no local, pois, como se sabe o local contempla grande fluxo
de pessoas e veículos o que passa a servir de estímulo a
ocorrências com vítimas. Daí porque a preocupação deste
Vereador em levar esta, mais do que necessária e justa
reivindicação da nossa obreira população que nada mais é
do que adotar medidas que visem a preservação da
integridade física de todos nós, regentenses.

