
RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 15/MARÇO/2021. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 081/2021, 
AUTORIA:- Vereador MARCELO FERRARI. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível, determine que o 
Chefe do Poder Executivo Municipal analise a possibilidade de se 
“isentar” a nossa população do pagamento da Taxa de 
Iluminação Pública, notadamente em decorrência da pandemia 
do “CORONA VÍRUS” que assola nosso país, a temida “COVID-
19”, pelo menos nesse período de tão intensa crise. 
 
JUSTIFICATIVA: Como é do vasto conhecimento dos Ilustres e 
Renomados Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa que esta 
medida seria de grande valia para nossa comunidade, além de 
ser uma forma de ajudar nossa população, diminuindo em muito 
suas despesas. 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 munícipes 
regentenses. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 082/2021, 
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, realize os estudos e as medidas 
necessárias no sentido de ser intensificada a participação da 
municipalidade nas questões inerentes ao custo do transporte de 
alunos para outras cidades, desta feita, afim de reduzir as tarifas 
pagas por nossos queridos estudantes.  



 
JUSTIFICATIVA: A presente iniciativa tem por escopo atender os 
reclamos de inúmeros estudantes que utilizam deste tipo de 
transporte para estudar na cidade referência que é Presidente 
Prudente. Tal iniciativa é necessária, pois, dada a crise 
(decorrente da Pandemia) que assola o mundo todo, as famílias 
sofrem com consequencias financeiras nunca vistas. Além disso, 
é fato que inúmeros estudantes de poder aquisitivo baixo ficaram 
sem receber este tipo de auxílio que, reputamos, de suma 
importância para a educação de nossos jovens e adolescentes. 
Aliado a isso, ainda, devemos considerar o fato de que a 
educação é uma das prioridades de qualquer governo e, na 
atual administração, não pode ser diferente. Daí porque 
rogamos pela atenção do administrador para esta questão 
essencial. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 083/2021, 
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 proceder alterações na forma de pagamento 
do tíquete repassados aos nossos queridos servidores, tendo em 
vista que muitos reclamam que em eventuais faltas (segunda ou 
sexta-feira) o servidor sofre um desconto no valor do tíquete, fato 
que entendemos descabido. 
 
JUSTIFICATIVA: Como é do vasto conhecimento dos Ilustres e 
Renomados Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa apesar 
das inúmeras tentativas de devolver aos nossos servidores 
públicos municipais valores salariais condizentes com a 
expectativa dos mesmos: é fato que a atual administração não 
consegue cumprir com esta assertiva. Gostaríamos de registrar 
que muitas vezes as faltas destes serviços não são por desleixo, 
mas sim, por necessidade. Daí porque em razão de justiça social 
seria de suma importância a pretendida alteração na forma de 
pagamento deste importante benefício a nossa classe obreira. 



 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 084/2021, 
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 adoção das medidas 
necessárias no sentido de serem sanados os problemas com o 
acúmulo de água da estrada de acesso ao Bairro Joaquim 
Ribeiro.  
 
JUSTIFICATIVA: A presente iniciativa tem por escopo atender os 
reclamos de inúmeros moradores das adjacências, os quais 
reclamam da situação que se apresenta nesta importante via, 
fato este comprovado através das fotografias que seguem 
inclusas. Tal situação precisa ser regularizada, pois, está 
prejudicando o trânsito e ainda concentra criadouros de insetos 
e animais peçonhentos, como é o caso do próprio mosquito da 
dengue. E com atitudes simples como esta, devidamente 
expressa na presente indicação, entendemos que muito 
provável a solução ou, simplesmente, o amenizar dos problemas 
enfrentados pelos Ilustres e Renomados regentenses, certamente, 
serão equacionados.  
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 085/2021, 
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 
pintura dos vestiários e das arquibancadas existentes no Estádio 
de Futebol Luiz Carlos Cunha, bem como, do Campo de Bocha. 



 
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. E para ilustrar toda a 
situação que se apresenta seguem inclusas fotos que retratam 
exatamente o que vem ocorrendo nesses locais. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 086/2021, 
AUTORIA:- Vereador VALDEMIR ALVES DA SILVA. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
para que dentro da maior brevidade possível, determine, 
urgentemente, ao Departamento de Pinturas, que providencie a 
pintura da sinalização (faixa de trânsito de solo) nos locais 
estratégicos situados na Praça da Vila Assunção. 
 
JUSFITICATIVA: O atendimento a presente solicitação se faz 
necessário para atender as solicitações dos motoristas que por ali 
trafegam, os quais reclamam da velocidade utilizada por 
motoristas e motociclistas (principalmente, no horário noturno, 
porém, no horário diurno também há incômodos para os 
moradores das adjacências). Tanto que diversos acidentes vêm 
vitimando munícipes: de onde surge a necessidade de 
intervenção do Poder Público, pelo que contamos com a 
sensibilidade do Nobre Alcaide Municipal e de sua gloriosa 
equipe, notadamente que por conta da insegurança que ali 
predomina. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 087/2021, 
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, urgentemente, ao 
Departamento responsável da atual administração adote as 
medidas necessárias com vistas a equacionar a problemática 
havida no laborioso Bairro Jardim Remanso, solicitando 
providências à respeito dos materiais armazenados nas calçadas, 
pois, os mesmos estão colocando em risco a segurança dos 
moradores.  
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores desse 
laborioso bairro, 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 o local oferece risco a saúde pública, pois, alguns 
moradores infelizmente insistem em utilizar do local como um 
depósito de lixo e entulhos. E tal situação além de absurda faz 
com que se prolifere insetos e animais peçonhentos, o que não 
se pode aceitar na atual conjuntura do país. Daí porque a 
preocupação deste vereador para com a saúde pública de 
nossos munícipes, até porque trata-se de um direito assegurado 
constitucionalmente. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 088/2021, 
AUTORIA:- Vereador VALDEMIR ALVES DA SILVA. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível, busque através 
dos meios inerentes, inclusive, convênio (se necessário for) para 
que seja disponibilizado aos nossos munícipes a instalação de 
bancos com assentos fixos na sua área externa junto a sede de 
ESF do laborioso Bairro Jardim Tropical. Da mesma forma, ainda, 
requer a instalação de bancos fixos junto a UBS Central, tendo 
em vista que a maioria dos usuários chegam lá antes do início 
dos atendimentos que começam a partir das 7h00. Requer 
também a instalação de bancos junto ao campo de bocha 



tendo em vista que a maioria dos seus usuários são de idade 
avançada.  
 
JUSTIFICATIVA: Como é do vasto conhecimento dos Ilustres e 
Renomados Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa todos 
estes espaços públicos precisam de melhorias. Aliado a isso está 
o fato de que referidos locais (todos os dias) recebem um grande 
fluxo de munícipes, principalmente, idosos, cadeirantes e 
deficientes físicos agravados pela saúde debilitada, diante do 
que contamos com a sensibilidade do nobre Alcaide Municipal 
para atendimento abreviado dos nossos pleitos. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 089/2021, 
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, providencie os estudos e as medidas 
necessárias no sentido de serem realizados os reparos necessários 
no prolongamento final da Avenida Julio Mesquita com saída na 
lateral do Campo do Zé do Prato.  
 
JUSTIFICATIVA: A presente iniciativa tem por escopo atender os 
reclamos de inúmeros moradores das adjacências, bem como, 
daquele laborioso bairro, os quais reclamam que o local possui 
visíveis irregularidades prejudicando até mesmo o próprio passeio 
público e trânsito regular de veículos. Tais danos são decorrentes 
do desgaste do asfalta ocasionando alguns buracos, 
principalmente, nas proximidades da estação da SABESP. Aliado 
a isso está o fato de que nos momentos chuvosos as águas das 
chuvas, simplesmente, invadem as moradias existentes nas 
proximidades. E com atitudes simples como esta – expressa na 
presente indicação – entendemos que muito provável a 
intensidade dos problemas enfrentados pelos Ilustres e 
Renomados regentenses, certamente, serão minimizados.  
 



 
 

INDICAÇÃO Nº. 090/2021, 
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 e providências 
cabíveis, visando proceder a instalação da devida iluminação 
pública na entrada da área existente atrás do campo do “Zé do 
Prato, em nossa querida Regente Feijó. 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores de 
nossa cidade, principalmente, dos moradores das adjacências (a 
maior parte deles chacareiros e sitiantes), os quais reclamam da 
escuridão que predomina no apontado trecho. E, em sendo 
assim, percebemos, claramente, que a população é receosa e 
insegura já que o risco de sinistros é iminente. E sabendo que a 
intenção, tanto deste vereador quanto da atual administração, é 
de sempre garantir a integridade física de todos os regentenses é 
que rogamos pelo abreviado atendimento a presente 
propositura. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 091/2021, 
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 com a devida sinalização 
de trânsito (placa indicativa de preferência - PARE), nas vias 
públicas situadas no laborioso Bairro Alto da Boa vista, situadas 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


