
RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 08/MARÇO/2021. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 066/2021, 
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 os estudos e as medidas 
necessárias, visando serem instalados aparatos de madeira nas 
paredes das salas (altura das crianças), afim de que as 
Professoras possam colar cartazes (abecedário) sem danificar a 
pintura das salas das creches municipais que foram, 
recentemente, reformadas. 
 
JUSTIFICATIVA: O atendimento a presente indicação visa atender 
os reclamos dos Professores destes educandários e, ao mesmo 
tempo, estimular a qualidade de vida de todos os nossos 
munícipes já que este tipo de providência visa potencializar 
também a qualidade do ensino. 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. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 067/2021, 
AUTORIA:- Vereador LUCIANO RAMPASSO CORREA. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com 
a maior brevidade possível, adote os estudos e as medidas 
necessárias no sentido de serem instalados bebedouros industriais 
em todas as unidades de saúde de nosso município.  



 
JUSTIFICATIVA: A presente iniciativa tem por escopo atender os 
reclamos de inúmeros usuários destes importantes espaços 
públicos, os quais clamam pela atenção da administração no 
tocante a insuficiência (ou inexistência) deste tipo de 
equipamento nos locais. Registre-se que nossa região é de clima 
predominantemente tropical com calor intenso na maior parte 
do tempo: o que intensifica, e muito, a necessidade de ser 
disponibilizado o acesso a água potável. Daí porque a 
preocupação deste Vereador no tocante a esta questão de 
saúde pública, extremamente essencial à qualidade de vida de 
nossos munícipes. 

 
 

 INDICAÇÃO Nº. 068/2021, 
AUTORIA:- Vereador LUCIANO RAMPASSO CORREA.. 

 
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 
melhorias necessárias visando ampliar os dias de coleta de lixo no 
laborioso bairro Morada do Sol passando a ser realizada, pelo 
menos, de segunda à sábado. 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores desses 
laboriosos bairros que esperam ansiosos pela atenção da atual 
administração com vistas ao atendimento a todas estas 
importantes e necessárias reivindicações. O principal fator que 
faz com que a população regentense se mobilize neste sentido é 
o fato de que atualmente a coleta (que é realizada as segundas, 
quartas e sextas-feiras) são insuficientes e não atendem a 
demanda existente. Daí porque a preocupação deste Vereador 
em equacionar esta questão já que diretamente ligada à saúde 
pública. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 069/2021, 
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 Barão do Rio Branco, proximidades da 
Escola do Portal, 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 já que 
ostenta a entrada e saída de alunos no referido educandário. 
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. 070/2021, 
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 os estudos e as medidas 
necessárias, inclusive, buscando recursos e/ou celebração de 
convênios com órgãos superiores, visando executar a reforma da 
lateral existente no Colégio Ivo Liboni. 
 
JUSTIFICATIVA: O atendimento a presente indicação visa atender 
os reclamos dos estudante e moradores daquele laborioso bairro, 
tendo em vista que a calçada existente no referido educandário 



está completamente danificada. Os danos decorrem das raízes 
das árvores de grande porte que, devido as folhagens existentes 
prejudica toda a iluminação. 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 
desta Vereadora em pleitear a presente matéria que julgamos 
de primeira necessidade. 
 
 

INDICAÇÃO Nº 071/2021, 
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 os estudos e as medidas 
necessárias visando prover a iluminação da Av. Brasil, mais 
precisamente junto a Travessa da linha existente ao lado da 
“Fábrica Seara” já que falta iluminação do outro lado da 
passarela causando riscos a todos os transeuntes. 
 
JUSTIFICATIVA: O atendimento a presente indicação visa atender 
os reclamos dos moradores daquele laborioso Distrito e, ao 
mesmo tempo, estimular a qualidade de vida de todos os nossos 
munícipes. Soma-se a isso o fato de que é obrigação de todos os 
administradores públicos buscar a manutenção das instalações 
públicas, em especial aquelas que contribuem para a segurança 
pública. 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. 072/2021. 
AUTORIA:- Vereadora ANGELA MARIA PERAZOLLO PALOPOLI. 

 



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/manutenção com a 
devida sinalização de trânsito de faixas de pedestres no 
cruzamento da Avenida Clemente Pereira com a José Bonifácio, 
nesta 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 o 
reforço natural da pintura da faixa de pedestres, os quais 
juntamente com os motoristas: ficam literalmente desorientados 
quanto ao local (efetivo) 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. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 073/2021, 
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 viabilizar aos servidores públicos municipais 
pagamento da licença prêmio em pecúnia na sua totalidade, tal 
qual estabelecem os dispositivos legais vigentes. 
 
JUSTIFICATIVA: Assim como é do vasto conhecimento dos nobres 
Pares a pretensão dos nossos servidores se justifica na medida em 
que se constituirá em visível estímulo financeiro aos mesmos, pois, 
como se sabe é evidente a defasagem dos salários destes 
servidores se comparados aos trabalhadores da iniciativa 
privada. Soma-se a isso toda a gravidade da PANDEMIA 
CORONA VÍRUS (COVID-19) que trouxe efeitos deletérios a toda 
classe de trabalhadores. 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. 074/2021, 
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, determine através do setor 
competente a construção e a implantação de aparelhos de 
ginástica tipo “academia popular” voltada para idosos nas 
proximidades do Estádio Municipal Dr. Mário Marcondes do Reis e 
do Campo de Bocha Aparecido David, situado 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. 075/2021, 
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 adote as 
medidas necessárias no sentido de se providenciar o 



recapeamento efetivo da extensão da Rua Getúlio Vargas, 
situada na laboriosa Vila Nova, nesta cidade e comarca. 
 
JUSTIFICATIVA: Senhores pares: assim como é do vosso 
conhecimento, aludidas vias também merecem a atenção desta 
administração, em nome do princípio da igualdade. Diante disso, 
o que se requer é o imediato recapeamento das referidas vias, 
afim de prestar efetividade ao trânsito para nossos munícipes. Daí 
porque a preocupação desta vereadora no tocante a 
prestarmos um tratamento digno e igualitário a todos os 
cidadãos regentenses.  
 
 

INDICAÇÃO Nº. 076/2021, 
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 que sejam tomadas as 
devidas providências com relação a Rua Alvino Viane, altura do 
nº 91, situada no laborioso Bairro Santa Rita III, a fim de sanar os 
problemas das águas pluviais daquele local, considerando que 
ali residem várias pessoas nas proximidades, as quais nos períodos 
de chuvas intensas sofrem diversos transtornos com a falta de 
canalização de águas pluviais, já que o local sofre literalmente 
como se fosse uma verdadeira enchente. 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores 
daquele laborioso bairro, os quais 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, 
pois, sempre que as chuvas se intensificam inicia-se um 
verdadeiro pesadelo a todos os queridos moradores. 
 
 
 
 



INDICAÇÃO Nº. 077/2021, 
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 pela atual administração que proceda a 
correção e readequação das sinalizações de trânsito (de solo) 
que estão lançadas de forma equivocada e, assim, literalmente 
confundem os motoristas, principalmente de outros municípios, e, 
analise a possibilidade de implantação das sinalizações de 
trânsito (verticais) (ESPECIALMENTE COM SINALIZAÇÃO 
INDICATIVA DE PREFERENCIAIS) notadamente na Avenida 
Clemente Pereira, sentido Ginásio de Esportes/Conal Center, no 
centro de nossa cidade. 
 
JUSFITICATIVA: Adotar providências que visem o bem-estar da 
comunidade é mais que uma obrigação desta administração, as 
quais são justificadas em decorrência das diversas reclamações 
de usuários e comerciantes que vivificam tudo isso no dia-a-dia. 
Soma-se a isso o fato de que é notória a sensação de 
insegurança que a ausência de sinalização imprime aos nossos 
motoristas e transeuntes, tendo em vista que o risco de acidentes 
no apontado local se torna iminente, em casos que tais, haja 
vista que se trata de uma das rotatórios de intenso fluxo de 
pedestres que literalmente disputam espaço com caminhões, 
automóveis e motocicletas. Daí porque a preocupação deste 
Vereador em equacionar mais esta importante reinvindicação 
da nossa obreira população. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 078/2021, 
Autoria:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
bem como, a Excelentíssimo Senhor Presidente desta Colenda 
Casa Legislativa, para que dentro da maior brevidade possível, 
nos informe sobre a possibilidade de estar implantando medidas 



– inclusive através de competente Projeto de Lei – norma 
municipal que crie Programa de Renda, em nosso município, 
medida de enfrentamento das consequências econômicas 
provocadas pelo estado de calamidade pública decorrente da 
pandemia de COVID-19. Aludido programa tem por finalidade a 
transferência de renda mediante auxílio financeiro temporário, 
condicionado à participação em ações voltadas à qualificação 
profissional, fomente ao emprego e renda para a população 
afetada. 
 
JUSTIFICATIVA: Assim como é do conhecimento de todos existem 
inúmeras cidades onde há este tipo de previsão na legislação do 
município, como é o caso de São Paulo-SP e Franca-SP. À 
exemplo do que ocorre nestas cidades a comunidade mais 
carente vem sobrevivendo com este tipo de acalento da 
administração neste momento de tão contundente crise, entre a 
tantas dificuldades financeiras que se apresentam. Daí porque a 
preocupação deste Vereador em viabilizar este avanço 
legislativo também com vistas a justiça social. À título ilustrativo 
seguem cópias de competente Projeto de Lei utilizado na cidade 
de Franca-SP para servir de parâmetro a esta iniciativa de 
extrema relevância. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 079/2021, 
AUTORIA:- Vereador ALEX LUIZ RODRIGUES. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível, determine, 
urgentemente, que sejam adotadas as providências afim de 
transformar o gramado do Estádio Zé do Prato em três (03) 
campos de futebol society, e, posteriormente que seja liberado 
para uso dos nossos grandes esportistas o nosso tradicional 
estádio municipal “Zé do Prato”. 
 
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. E uma das principais 
razões que levam a presente solicitação reside no fato de que o 
local – assim como é do conhecimento de todos – encontra-se 
completamente reformado, porém, ocioso (em relação ao 
campo/gramado) por alguns anos. E, como é do vosso vasto 
conhecimento, nossa população carece de campos de futebol 
com tamanha amplitude sendo correto afirmar que todos os 
praticantes da área de esportes esperam ansiosos para poder 
desfrutar daquele importante e respeitado espaço público. 
 


