
RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 

15/FEVEREIRO/2021. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 034/2021, 
AUTORIA:-  Vereador VALDEMIR ALVES DA SILVA. 

 
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 que realize os estudos e as obras necessárias no sentido 
de ser transferido o ponto de ônibus situado na Rua José Colnago, 
altura do numeral 342, no Bairro Vila Nova para um espaço que melhor 
atenda a comunidade. Desde logo, indicamos que um local mais 
estratégico seria em qualquer área do Paço Municipal (de preferência 
na área verde), sendo que (de preferência) o mesmo seja construído 
nos mesmos moldes daquele existente defronte a Fundação Mirim. 
 
JUSTIFICATIVA:  O atendimento a presente reivindicação tem por 
escopo garantir a segurança dos munícipes usuários deste tipo de 
transporte e, ao mesmo tempo, protegê-los das intempéries climáticas 
e, até porque trata-se de uma justa, necessária e antiga reivindicação 
da população obreira de nossa cidade. A transferência do referido ponto 
de ônibus serve para dar maior comodidade a todos os usuários do 
transporte coletivo. 

 
 

INDICAÇÃO Nº 035/2021, 
AUTORIA:-Vereador VALDEMIR ALVES DA SILVA. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com a maior 
brevidade possível, determinar, urgentemente, que sejam adotadas as 
providências, inclusive, através de convênio (se necessário), afim de 
buscar recursos para a implantação de um “Parque Infantil” junto ao 
laborioso Distrito de Espigão. Indicamos, desde logo, que seja 
analisada a implantação de um desses parques em um local estratégico 
a ser definido pela equipe técnica, onde a concentração e o fluxo de 
crianças é mais intensa e próximo dos aglomerados populacionais. 
 



JUSTIFICATIVA:  São constantes os reclamos dos moradores do nosso 
Distrito 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 aos mais 
jovens não só no aspecto esportivo, mas também em outros aspectos 
sociais. Soma-se a isso o fato de que referido Distrito há tempos que 
clama por este tipo de benfeitoria, pois, não conta com nenhum tipo de 
entretenimento. E para o atendimento a presente indicação, à título 
sugestivo, aconselharíamos que fosse feito um estudo especializado 
para se aferir os bairros mais estrategicamente posicionados. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 036/2021, 
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, determine ao Departamento responsável da atual 
administração providencie a substituição das palmeiras por árvores 
frutíferas (sendo que estas não produzem frutos e não dão sombras). 
 
JUSFITICATIVA:  O atendimento a presente solicitação se faz 
necessário, pois, assim como é do conhecimento de todos: referidas 
vias não ostentam árvores frutíferas e, deste modo, a população se 
torna carente tanto de sombras quanto de frutos. Tal situação, portanto, 
não pode perdurar já que os benefícios seriam imensos e a população 
seria atendida em mais este pleito que julgamos de extrema 
necessidade, daí porque contamos com o aval do nobre alcaide 
municipal para o abreviado atendimento a presente reivindicação. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 037/2021, 
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 
superiores, visando executar a construção de um banheiro (masculino e 



feminino) nas proximidades da quadra da Escola do Portal do Sol e da 
Igreja Católica ali existente (em local apropriado a ser definido pela 
equipe técnica). 
 
JUSTIFICATIVA:  O atendimento a presente indicação visa atender os 
reclamos dos moradores daquele laborioso bairro e, ao mesmo tempo, 
estimular a prática sadia de esportes por nossos jovens e adolescentes 
que esperam ansiosos por este tipo de benfeitoria. Além disso, o 
banheiro poderá ser também pelos fiéis que utilizam da Igreja para suas 
práticas religiosas. Além disso, é fato que todos, indistintamente, 
merecem a atenção especial da atual administração que nunca mediu 
esforços para suprir as necessidades de nossos munícipes. Daí porque 
a preocupação deste Vereador em pleitear a presente matéria que 
julgamos de primeira necessidade. 

 
 

INDICAÇÃO Nº 038/2021, 
AUTORIA:-  Vereador DOMINGOS COSTA NETO 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ao Diretor da 
Empresa Jandaia Transportes e ao Diretor da CART, para que dentro 
da maior brevidade possível, nos informe sobre a possibilidade de se 
estar providenciando a cobertura de todos os pontos de ônibus (dotado 
de cobertura, assento e iluminação para os usuários), no 
prolongamento da rodovia Rodovia Raposo Tavares (SP-270) (sentido 
Pres. Prudente X Regente Feijó passando pelo Distrito de Espigão). 
 
JUSTIFICATIVA:  O atendimento a presente reivindicação tem por 
escopo garantir a segurança dos munícipes usuários deste tipo de 
transporte e, ao mesmo tempo, protegê-los das intempéries climáticas, 
bem como, do perigo que correm durante o período de espera do 
transporte e, até porque trata-se de uma justa, necessária e antiga 
reivindicação da população obreira de nossa cidade. Registre-se que, 
inclusive, há notícias de que sem este tipo de aparato os ônibus, 
simplesmente, não param impedindo o acesso dos nossos queridos 
munícipes a este tipo serviço. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 039/2021, 
AUTORIA:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 



 
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 estacionamento coberto para motos (tipo sombrite), 
bem como, a pintura com a devida sinalização de trânsito de faixas em 
todo o 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, o centro comercial encontra-se sem a 
respectiva cobertura, pintura e sinalização das faixas para motos. Tal 
medida traria mais conforto e comodidade a todos. 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. 040/2021, 
AUTORIA:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
 
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 das vias públicas existentes junto ao 
laborioso Bairro Jardim Nozawa, próximo ao Jardim Tropical dando 
especial atenção a todas as ruas da referida localidade, tendo em vista 
estarem danificadas e em situação preocupante, bem como, o 
recapeamento total das Ruas Georges Hanna Mekari e Aparecido 
Borjano de Souza, em nosso município. 
 
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. 041/2021, 
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, determine ao Departamento Responsável da atual 
administração adote medidas visando a criação de cursos 
profissionalizantes, tais como: hidráulica, elétrica, marcenaria, 
mecânica, azulejista, entre outros. 
 
JUSTIFICATIVA: Como é do conhecimento de todos, os cursos 
profissionalizantes são bastante dinâmicos e oferecem qualificação 
profissional em um curto espaço de tempo. Ou seja, é focado na 
atualização e aperfeiçoamento de áreas específicas, com maior 
direcionamento para o ramo que o aluno pretende seguir. Como o 
mercado de trabalho anseia por profissionais mais capacitados, se 
dedicar a um curso profissionalizante pode lhe ajudar a desenvolver 
novas habilidades e competências, fazendo com que se sinta mais 
seguro e preparado para realizar todo tipo de tarefas, inclusive as mais 
técnicas. Iniciativas como estas serão, com certeza, muito bem vindas 
para toda população, principalmente, as camadas menos favorecidas. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 042/2021, 
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 delegue, urgentemente, que o Departamento 
responsável da atual administração execute a poda de todas as árvores 
existentes ao longo da Rua Marechal Floriano Peixoto dando especial 
atenção àquelas existentes nas proximidades do Cartório de Registro 
de Imóveis, em nossa cidade. 
 
JUSTIFICATIVA:  São intensas e constantes as várias reclamações de 
munícipes, os quais vêm sofrendo com a situação da maioria das 
árvores existentes ao longo da referida via pública que precisam, 
urgentemente, deste tipo de manutenção. Em especial ao apontado 
local os moradores estão reclamando que as folhagens existentes 



comprometem a iluminação do local, fato que traz sensação de 
insegurança àqueles que por ali caminham. Daí porque a preocupação 
desta Vereadora no tocante a estarmos adotando medidas que venham 
de encontro ao bem-estar e a integridade física dos nossos ilustres 
cidadãos regentenses. 

 
INDICAÇÃO Nº. 043/2021, 

AUTORIA:- Vereador LUCIANO RAMPASSO CORREA. 
 
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 ser construído um obstáculo redutor de 
velocidade (tipo tartaruga), notadamente no prolongamento da Rua 
Eichi Nozawa, nas proximidades da represa do antigo pesque e pague 
Por do Sol, no Bairro Morada do Sol, em 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 aludido bairro. 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. 044/2021, 
AUTORIA:- Vereador LUCIANO RAMPASSO CORREA.  

 
 
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 ser construído um obstáculo redutor de 
velocidade (tipo tartaruga), notadamente no prolongamento da Rua 
Martins Francisco, nas proximidades do numeral 317, no Bairro Jardim 
Tênis Clube, próximo a residência da Dra. Lúcia Noriko Kadekaro 
(sentido bairro/centro), em 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 aludido bairro. 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. 045/2021, 
AUTORIA:- Vereador WEVERSON DE OLIVEIRA ALCÂNTARA. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível, adote providências no 
sentido de prover, de fato, a celebração de parceria/convênio entre o 
Município de Regente Feijó e a Escola APRENDA MAIS. 
 
JUSTIFICATIVA: A medida objeto desta indicação tem por escopo 
efetivar o convênio já firmado (verbalmente) com referida empresa e, 
desta feita, buscar descontos em cursos profissionalizantes de até 70% 
(setenta por cento) para os funcionários públicos municipais. Registre-
se que após várias tratativas iniciais firmadas entre este vereador, a 
escola e a municipalidade, verificou-se a possibilidade de tal 
parceira/convênio, restando por conta das partes somente a 
formalização do mesmo. Assim, conjuntamente, pugnamos pela 
capacitação e aperfeiçoamento de nossos queridos funcionários 
públicos.  

 
 

INDICAÇÃO Nº. 046/2021, 
AUTORIA:- Vereador GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA. 

 
 
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 que realize os estudos e adote as medidas necessárias, 



visando prover as estradas rurais de nossa cidade das devidas e 
necessárias sinalizações, para fins de ciclismo. 

JUSTIFICATIVA:  São intensas e constantes as reclamações de vários 
munícipes que aguardam ansiosos por este tipo de benfeitoria em 
nossa cidade. Registre-se que a nossa cidade é uma das mais propicias 
para o ciclismo contando, inclusive, com diversos esportistas de outras 
cidades. Soma-se a isso o fato de que é evidente o crescente número 
de adeptos a este tipo de prática esportiva, pelo que contamos com a 
proverbial e costumeira atenção do Nobre Alcaide Municipal. 

 

INDICAÇÃO Nº. 047/2021, 
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. 048/2021, 
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 que o Departamento de Trânsito 
responsável da atual administração providencie a revisão na altura das 
lombadas redutores de velocidade (tipo tartaruga) em nossa cidade, 
principalmente na área central de nosso município. 
 
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 
proceder um estudo especializado no assunto para aferir se, de fato, a 
altura das tartarugas estão adequadas. Daí porque a preocupação 
deste Vereador em levar esta reivindicação, mais do que necessária e 
justa, à nossa obreira população que nada mais é do que adotar 
medidas que visem garantir a fluidez do trânsito e, ao mesmo tempo, 
buscar a preservação da integridade física de todos nós, regentenses. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 049/2021, 
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 ao Departamento Responsável da atual 
administração providencie os estudos necessários e adote medidas 
visando a criação do Parque do Povo  em nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: A criação do Parque do Povo depende da 
revitalização da nascente existente no Bairro da Cecap, próximo a 
antiga Companhia Leco de Laticínios, partindo dali um projeto para 
recuperação das margens do córrego, com plantio de árvores, bem 
como, a implantação de pistas para caminhada, onde além de 
embelezarmos a cidade, traria um excelente área de lazer para a 
população. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 050/2021, 
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 ao Departamento Responsável da atual 



administração providencie os estudos necessários e adote medidas 
visando a criação do Programa Cidade Legal  em nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: A criação do Programa Cidade Legal tem o objetivo 
de implementar, agilizar e desburocratizar as ações e os processos de 
regularizações fundiárias de núcleos habitacionais. Por meio desse 
Programa, poderia ser oferecido a orientação e apoio técnico aos 
proprietários de imóveis para a regularização de parcelamentos do solo 
e de núcleos habitacionais, localizados em área urbana ou de expansão 
urbana. Tal medida viria de encontro aos anseios da população em 
geral. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 051/2021, 
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 ao Departamento Responsável da atual 
administração providencie os estudos necessários e adote medidas 
visando a criação do Viveiro Municipal de Árvores Frutíferas , em 
nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: A criação deste Viveiro seria de suma importância 
para nossa querida população, visto que, há um grande número de 
loteamentos de chácaras no nosso município. Essas mudas poderiam 
ser repassadas a um custo acessível a quem interessasse. Tal medida 
viria de encontro aos anseios de nossa comunidade. 

 


