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INDICAÇÃO Nº 052/2021, 
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, determinar, urgentemente, que 
sejam adotadas as providências, inclusive, através de convênio 
(se necessário), afim de buscar recursos para a implantação de 
um “Parque Infantil” (adaptado), desta feita, voltado às crianças 
com necessidades especiais junto a Praça da Fonte Luminosa.  
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos frequentadores 
do referido espaço público com vistas ao atendimento a todas 
estas importantes e necessárias reivindicações. No tocante aos 
“Parques Infantis” adaptados: são evidentes as contribuições às 
diversas camadas da população, em especial as crianças com 
necessidades especiais já que são raros os equipamentos 
voltados para elas. Soma-se a isso o fato de que a mesma Praça 
está em uma posição estratégica e já contou com a instalação 
de equipamentos, fato que sepulta dúvidas acerca da 
possibilidade de instalação desses equipamentos no local. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº 053/2021, 
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, determinar, urgentemente, que 
sejam adotadas as providências, inclusive, através de convênio 



(se necessário), afim de buscar recursos para a implantação de 
uma “HORTA COMUNITÁRIA” em nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: Nobres Pares, a justificativa que se apresenta para 
o caso são os inúmeros benefícios que a implantação de uma 
horta traria em prol da comunidade. Sabemos que existem 
pessoas com dificuldades financeiras em nossa cidade que 
poderiam se socorrer dos alimentos produzidos. Outros, inclusive, 
sem ocupação lícita poderiam se empenhar na produção desses 
alimentos que, inclusive, num futuro próximo poderiam ajudar e 
prover (ainda que em parte) os alimentos consumidos pela 
cozinha piloto de nossa cidade reduzindo os custos com a 
compra de produtos alimentícios. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 054/2021, 
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, urgentemente, que o 
Departamento responsável da atual administração adote as 
medidas necessárias no sentido de se providenciar o 
recapeamento das vias públicas existentes no laborioso Bairro 
Jardim Tropical, em nossa cidade. 
 
JUSTIFICATIVA: Senhores pares: assim como é do vosso 
conhecimento, os moradores da referida localidade sofrem com 
a situação das vias que se apresentam. Registre-se que, de fato, 
a situação é delicada, pois, toda malha asfáltica encontra-se 
danificada o que traduz, muitas vezes, em prejuízo dos motoristas 
que por ali trafegam, acentuando o risco de acidentes. Daí 
porque a preocupação desta Vereadora no tocante a 
prestarmos um tratamento igualitário a todos os cidadãos 
regentenses e garantirmos o bem-estar daqueles que por ali 
trafegam.  

 



 
 

INDICAÇÃO Nº. 055/2021, 
AUTORIA:- Vereador ALEX LUIZ RODRIGUES. 

 
 
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 Fausto Domingos Nascimento, 
proximidades do numeral 130 ao 210, em nossa cidade (em local 
estratégico a ser definido pela equipe técnica).  
 
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. 056/2021, 
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, delegue, urgentemente, ao 
Departamento responsável da atual administração adote as 
medidas necessárias no sentido de se providenciar a 
recuperação da pista de caminhada existente na Praça de 



Esportes Luiz Carlos Cunha, existente junto ao laborioso Distrito de 
Espigão, bem como, proceda a instalação da caixa d´água que 
se encontra literalmente abandonada no solo. 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as várias reclamações 
de munícipes, os quais vêm sofrendo com a situação daquele 
local que, há tempos, perdeu o seu real sentido que, nada mais 
é, do que viabilizar um passeio público com garantia de 
segurança e qualidade de vida a todos os munícipes daquele 
laborioso Distrito. Em relação a caixa d´água trará conforto a 
todos os usuários. Daí porque a preocupação deste Vereador no 
tocante a prestarmos um tratamento igualitário a todos os 
cidadãos regentenses. 

 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 057/2021, 
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 de 
Trânsito responsável da atual administração adote as medidas 
necessárias que visem tornar a Rua Luiz Mazalli, nesta cidade 
(mais precisamente no trecho compreendido entre a Vila Xavier 
e a Rua Martinho Gervazoni), como uma via de mão única, 
tendo em vista que que a situação do local assim se mostra 
necessária. 
 
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. 

 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 058/2021. 
AUTORIA:- Vereador VALDEMIR ALVES DA SILVA. 

 
 
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 regulamentação da pintura 
(sinalizadora) de solo (para fins de EMBARQUE/DESEMBARQUE) da 
escola “KUMON” situada na Av. Clemente Pereira, nº 152, Centro, 
em nossa cidade. 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as solicitações de nossos 
queridos munícipes que esperam ansiosos por providências da 
atual administração neste sentido, em especial dos motoristas 
que se socorrem dessas vagas no dia a dia, os quais asseveram 
que o local encontra-se sem a devida regulamentação. Tal 
providência certamente trará segurança e viabilidade a todos os 
usuários. Inclusive, merece destaque o fato de que a 
representante da referida escola protocolou pedido neste 
sentido junto a administração no último dia 23 de janeiro de 2020 
(Protocolo nº 23/2020) e até a presente data não obteve 
resposta da administração. Pelo que contamos com a proverbial 
atenção de Vossa Excelência, afim de garantira integridade 
física de nossos munícipes. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 059/2021, 
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 de 
Trânsito responsável da atual administração realize os estudos 
necessários e, desta feita, estenda o TCM (Transporte Coletivo 
Municipal) também ao laborioso Distrito de Espigão e ao 
Patrimônio São Sebastião passando por aquelas localidades, 
pelo menos, por duas vezes por semana em horários pré-
determinados e que contemple atendimento a maior parte dos 
munícipes daquela localidade. 
 
JUSFITICATIVA: O atendimento a presente solicitação se faz 
necessário, pois, os moradores destas localidades merecem 
tratamento igualitário. Soma-se a isso o fato de que tal 
providência contribuirá com o fortalecimento do comércio local, 
pois, aquelas localidades não contam com agências que 
viabilize o pagamento de contas e boletos. Daí porque a 
preocupação deste Vereador em melhorar este serviço tão 
benefício à nossa obreira população que clama pela atenção 
da administração e que virá de encontro aos nossos 
comerciantes já que impulsionará ainda mais a economia do 
município. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 060/2021, 
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 de 
Trânsito responsável da atual administração realize os estudos 
necessários e, desta feita, determine que o ônibus da saúde 
passe nos pontos também no horário das 15h00. 
 
JUSFITICATIVA: O atendimento a presente solicitação se faz 
necessário, pois, os moradores de todos os bairros regentenses 
merecem tratamento igualitário. Soma-se a isso o fato de que tal 
providência auxiliará aos moradores dos bairros mais distantes, 



pois, os horários (atualmente realizados), de fato, não está 
garantindo o acesso efetivo a UBS central prejudicando, 
inclusive, o acesso a saúde de alguns nossos queridos munícipes 
(principalmente os menos favorecidos pela sorte que não 
dispõem de transporte) o que não podemos aceitar. Daí porque 
a preocupação deste Vereador em melhorar este serviço tão 
benefício à nossa obreira população que clama pela atenção 
da administração e que virá de encontro aos nossos 
comerciantes já que impulsionará ainda mais a economia do 
município. 

 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 061/2021, 
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 que providencie os estudos 
necessários e adote medidas visando a criação da gratificação 
por desempenho de atividade delegada a ser paga aos 
integrantes da Polícia Militar que exercem atividade em nosso 
município.  
 
JUSTIFICATIVA: A criação da gratificação a ser paga aos 
integrantes da polícia militar seria de fundamental importância 
para melhorar o patrulhamento em nossa cidade. Tal ampliação 
propiciaria maior segurança aos munícipes e melhorando os 
rendimentos dos policiais que não teria necessidade de exercer 
outras atividades nos horários de folga. Para o município o custo 
seria bem menor do que a criação da guarda municipal sendo 
que aludido projeto seria elaborado com o auxílio do comando 
da Polícia Militar local.  

 
 
 



INDICAÇÃO Nº. 062/2021, 
AUTORIA:- Vereador ILCEMIR SCARABELLI. 

 
 
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 (placa indicativa de preferência - PARE), na 
confluência das Ruas Fernão Sales com a Paulo Celeste, ambas 
situadas no Jardim Matilde em nossa cidade. 
 
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 de PARE, 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. 063/2021, 
AUTORIA:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível, determine que o 
Departamento de Finanças da atual administração analise a 
possibilidade de se conceder aos servidores públicos municipais 
através da propositura de competente Projeto de Lei que altere 
o artigo 100, inciso III, alínea “e”, da Lei Municipal nº 1.540/91 que 
trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais ampliando o 
limite fixado de 30 para 60 dias. 



 
JUSTIFICATIVA: Assim como é do vasto conhecimento dos nobres 
Pares o dispositivo legal a que se pretende alterar impõe limite de 
30 dias aos servidores públicos municipais que pretendam usufruir 
da licença-prêmio. Ou seja, o servidor que, por um lapso, se 
afaste do trabalho (ainda que por tratamento de saúde) por 31 
dias (1 dia a mais que seja) não mais terá direito a licença-
prêmio que é um benefício que demora 5 anos para se ter 
direito. Gostaríamos, portanto, de realçar que trata-se de uma 
prática injusta ao nosso sentir, pois, nossos servidores (ativos) 
estão na linha de frente e correm risco de contágio a todo 
instante (seja da COVID-19 e tantas outras doenças existentes). 
Portanto, nada mais justo flexibilizar a concessão desta benesse a 
todos os nossos queridos servidores ampliando esse limite para 60 
dias. Sensível aos questionamentos desses servidores e da própria 
comunidade local, é que rogamos pelo abreviado atendimento 
a presente solicitação com vistas ao restabelecimento da justiça 
social. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 064/2021, 
AUTORIA:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível, determine que o 
Departamento de Finanças da atual administração analise a 
possibilidade de se adequar a folha de pagamento dos 
motoristas de ambulância, desta feita, passando o percentual 
pago à título de adicional de insalubridade para 40%, 
notadamente em decorrência da pandemia do “CORONA 
VÍRUS” que assola nosso país, a temida “COVID-19”. 
 
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 em contato com todo tipo de 



paciente, inclusive, aqueles afetos a temido vírus. Ocorre que 
nestas circunstâncias é fato que os mesmos têm contato com 
pessoas supostamente infectadas e correm sério risco de serem 
afetados que, na verdade, é extensivo a todos os seus familiares. 
E deste modo não temos outra alternativa senão nos sensibilizar e 
rogar pelo abreviado atendimento a esta justa reivindicação 
desta obreira e essencial classe de servidores. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 065/2021, 
AUTORIA:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível, determine que o 
Departamento de Finanças da atual administração analise a 
possibilidade de se adequar a folha de pagamento dos agentes 
de serviços gerais, desta feita, concedendo-lhes o devido 
adicional de insalubridade, tal qual acontece com os servidores 
responsáveis pela limpeza pública. 
 
JUSTIFICATIVA: Como é do vasto conhecimento dos Ilustres e 
Renomados Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa a classe 
de servidores em referência (agentes de serviços gerais) são os 
grandes responsáveis pela limpeza e manutenção geral de todas 
as vias públicas de nossa cidade. Ocorre que nestas 
circunstâncias é fato que os mesmos têm contato com materiais 
insalubres, inclusive, com lixo, material tóxico e, muitas vezes, com 
animais peçonhentos. E deste modo não temos outra alternativa 
senão nos sensibilizar e rogar pelo abreviado atendimento a esta 
justa reivindicação desta obreira e essencial classe de servidores. 


