
RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 13/09/2021. 

 
INDICAÇÃO Nº. 0164/2021, 

AUTORIA:- Vereador WEVERSON DE OLIVEIRA 
ALCÂNTARA. 

 
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 estude a possibilidade de serem construídos obstáculos 
redutores de velocidade (tipo tartaruga) nos dois sentidos a serem 
definidos pela equipe técnica tendo por base as proximidades do 
cruzamento das Ruas Martins Francisco com a Rua Teófilo Ottoni, 
próximo à praça da Fonte Luminosa, no centro de nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as solicitações de 
nossos munícipes, que esperam ansiosos por providências da atual 
administração neste sentido, pois, aludida via é onde se situam o 
fluxo intenso de veículos e pedestres no local. Diante disso é evidente 
que o risco de acidentes é cada vez mais expressivo em decorrência 
de todos estes fatores. 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 vossa valorosa 
sensibilidade. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0165/2021, 
AUTORIA:- Vereador WEVERSON DE OLIVEIRA 

ALCÂNTARA. 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, determine ao Departamento Responsável 
da atual administração realize os estudos e adote as medidas 



necessárias visando a criação de um “Banco de Sangue” em nossa 
cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: A criação do Banco de Sangue se faz necessária, 
tendo em vista que nossa cidade não possui local adequado para 
coleta, armazenamento e distribuição de sangue. Para tanto, nossa 
população tem que deslocar até Presidente Prudente para realizarem 
a doações, o que dificulta em muito a vida dos nossos munícipes que 
perdem o dia de serviço desestimulando o número de doações de 
nossos munícipes. Sugere-se que tal medida possa ser desenvolvida 
pela administração pública que nunca mediu esforços para melhorar 
a vida de nossa comunidade.  
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0166/2021, 
AUTORIA:- Vereador ALEX LUIZ RODRIGUES. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, determine através do setor competente a 
construção e a implantação de praças juntamente com aparelhos de 
ginástica tipo “academia popular” voltada para idosos nos bairros 
Jardim Morada do Sol I e Morada do Sol II, ambos situados nesta 
cidade e comarca.  
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores de 
nossa cidade que esperam ansiosos pela atenção da atual 
administração com vistas ao atendimento a todas estas importantes 
e necessárias reivindicações. Registre-se que os moradores daquele 
laborioso bairro reclamam da situação que predomina no local e que, 
infelizmente, na atual conjuntura não podem contar com este tipo de 
benfeitoria que, certamente, contribuirá (e muito) para a melhoria 
da qualidade de vida de todos os cidadãos regentenses. 
 
 

 



INDICAÇÃO Nº. 0167/2021, 
AUTORIA:- Vereador ALEX LUIZ RODRIGUES. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, determine os estudos e as medidas 
necessárias, inclusive, buscando recursos e/ou celebração de 
convênios com órgãos pertinentes, visando executar a REFORMA 
COMPLETA da EMEFEI “PROFESSORA APARECIDA 
CONTESSOTO”, existente no Patrimônio São Sebastião, em nossa 
cidade. 
 
JUSTIFICATIVA: O atendimento a presente indicação visa atender 
os reclamos dos moradores daquele laborioso bairro e, ao mesmo 
tempo, estimular a qualidade de vida de todos os nossos munícipes 
já que o local indicado está pendente de diversas manutenções. 
Soma-se a isso o fato de que é obrigação de todos os administradores 
públicos buscar a manutenção das instalações públicos. Daí porque 
a preocupação deste Vereador em atender mais esta justa 
reivindicação de nossa obreira população que, aliás, julgamos de 
primeira necessidade, até porque o local é de extrema utilidade 
àquela obreira comunidade. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0168/2021, 
AUTORIA:- Vereadora ANGELA MARIA PERAZOLLO 

PALOPOLI. 
 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, adote as medidas necessárias no sentido 
de se providenciar o recapeamento da Rua Vereador Hugo Costa, 
situada nesta cidade e comarca, inclusive, se necessário, buscando 
convênio com instituições financeiras existentes no mercado, dando 
especial atenção a esta reivindicação, tendo em vista que toda sua 



extensão está danificada e em situação preocupante e, ademais, 
todas a ruas paralelas já foram recapeadas. 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as várias reclamações 
de munícipes, os quais vêm sofrendo com a situação das vias dos 
referidos bairros que literalmente estão em situação calamitosa 
causando prejuízos e transtornos a toda aquela comunidade ordeira. 
Daí porque a preocupação deste vereador no tocante a prestarmos 
um tratamento igualitário a todos os cidadãos regentenses. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0169/2021, 
AUTORIA:- Vereador ILCEMIR SCARABELLI. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, determine, urgentemente, que sejam 
implantados os chamados “Parques Infantis” em local estratégico a 
ser definido pela equipe técnica junto ao Bairro Alto da Boa Vista e 
Adjacências. Indicamos, desde logo, que sejam buscadas verbas 
através de convênios existentes e, assim, cada vez mais atrativos, 
devendo ser levado em conta que o local a ser instalado seja dada 
preferência a locais onde concentração e o fluxo de crianças é mais 
intensa.  
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores de 
nossa cidade que esperam ansiosos pela atenção da atual 
administração com vistas ao atendimento a todas estas importantes 
e necessárias reivindicações. No tocante aos “Parques Infantis”: são 
evidentes as contribuições às diversas camadas da população, em 
especial às crianças, não só no aspecto esportivo, mas também em 
outros aspectos sociais. E para o atendimento a presente indicação, 
à título sugestivo, aconselharíamos que fosse feito um estudo 
especializado para se aferir uma área mais estrategicamente 
posicionada. 
 



 
INDICAÇÃO Nº. 0170/2021, 

AUTORIA:- Vereador ILCEMIR SCARABELLI. 
 

 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, determine, urgentemente, que o 
Departamento responsável da atual administração providencie a 
reforma e a pintura dos vestiários e das arquibancadas existentes no 
Estádio Dr. Mário Marcondes dos Reis, em nossa cidade. 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores, 
esportistas e desportistas de nossa cidade que esperam ansiosos pela 
atenção da atual administração com vistas ao atendimento a todas 
estas importantes e necessárias reivindicações. E para ilustrar toda a 
situação que se apresenta seguem inclusas fotos que retratam 
exatamente o que vem ocorrendo nesses locais. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0171/2021, 
AUTORIA:-Vereador ILCEMIR SCARABELLI. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a 
maior brevidade possível, determine, urgentemente, o envio de 
maquinários da administração pública para a devida manutenção e 
melhoria das vias existentes no laborioso Bairro Chácara das 
Paineiras, bem como, quaisquer outras providências e/ou 
manutenções que se fizerem necessárias naquele local. 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores do 
Bairro das Paineiras, que esperam ansiosos pela atenção da atual 
administração com vistas ao atendimento a esta importante e 
necessária reivindicação. É evidente que tal melhoria viria de 
encontro aos anseios das famílias ali residentes. 



 
INDICAÇÃO Nº. 0172/2021, 

AUTORIA:- Vereador LUCIANO RAMPASSO CORREA. 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível, determine que o 
Departamento responsável da atual administração analise a 
possibilidade de ser criada ou construída uma sede própria voltada 
para a central da ambulância, desta feita, com acomodações a 
instalações adequadas de trabalho para os servidores que atuam 
nesta área. 
 
JUSTIFICATIVA: Como é do vasto conhecimento dos Ilustres e 
Renomados Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa a classe de 
servidores em referência (motoristas de ambulância) são os grandes 
responsáveis pelo transporte de enfermos e estão (literalmente) na 
linha de frente e sempre prontos para realizar os atendimentos mais 
céleres e de vital importância para a recuperação das vítimas. Ocorre 
que nas circunstâncias atuais os mesmos não dispõem de 
acomodações condizentes com suas reais importâncias na área da 
saúde. O objetivo desta indicação, portanto, visa trazer maior 
dignidade para os servidores ligados a central da ambulância que 
ganharão um ambiente melhor de trabalho, desta feita, digno destes 
renomados servidores que devem ser considerados como 
verdadeiros heróis com a missão de salvar vidas que necessitam de 
socorro imediato. 
 


