
RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 05/ABRIL/2021. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 092/2021, 
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 desta administração que adote as medidas 
necessárias visando ser construída uma calçada lateral (voltada 
para pedestres) no prolongamento da Rua Júlio Mesquita, 
situada em nossa cidade, mais precisamente nas duas laterais. 
 
JUSTIFICATIVA: Assim como é do conhecimento dos nobres pares 
o trecho em referência não possui o aparato da calçada lateral 
o que prejudica, severamente, o passeio público já que, na atual 
circunstância, ainda traduz em risco a integridade física de 
nossos munícipes que dividem espaço com automóveis e 
caminhões. E sabendo que o interesse da atual administração 
quanto destes vereadores será o de sempre proporcionar o bem-
estar de nossa coletividade: é que rogamos pelo abreviado 
atendimento a mais esta justa reivindicação daquela nossa 
obreira comunidade. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 093/2021, 
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 completa e devida 
iluminação pública nos entornos do prédio abandonado 
existente defronte a praça de skate, conhecida popularmente 
como praça Dona Izabel, em nossa querida Regente Feijó. 
 



JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores de 
nossa cidade, principalmente, dos moradores das adjacências, 
os quais reclamam da escuridão que predomina no apontado 
local. E, em sendo assim, percebemos, claramente, que a 
população se torna receosa e insegura já que o estímulo às 
práticas criminosas é iminente diante da escuridão que se 
apresenta. E sabendo que a intenção, tanto desta Vereadora 
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. 094/2021, 
AUTORIA:- Vereadora ANGELA MARIA PERAZOLLO PALOPOLI. 

 
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 
“prorrogar” aos nossos comerciantes a cobrança quanto ao 
pagamento dos alvarás de funcionamento, das taxas de licença 
e de localização, 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 a diminuir suas 
despesas, tendo em vista que a maioria do comércio encontra-
se literalmente fechado, e, mesmo com os serviços de delivery 
disponíveis ainda não são suficientes para a manutenção do 
comércio local. 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, inclusive, para fins de buscar manter os postos de 
trabalho ainda existentes em nosso comércio. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 095/2021, 



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, urgentemente, ao 
Departamento responsável da atual administração adote as 
medidas necessárias afim de que a área existente aos fundos da 
sede da antiga Cozinha Piloto seja devidamente adaptada e, 
assim, liberada para fins de utilização como campo de futebol. 
 
JUSTIFICATIVA: Nota-se que aquele importante espaço de nosso 
município carece há tempos de tal melhoria, haja vista que 
adolescentes e jovens daquele laborioso bairro se utilizam do 
local para jogar futebol sem qualquer infraestrutura. Além disso, 
são constantes os reclamos dos moradores que esperam ansiosos 
pela atenção da atual administração com vistas ao atendimento 
a todas estas importantes e necessárias reivindicações. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 096/2021, 
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, urgentemente, que o 
Departamento responsável da atual administração adote as 
medidas necessárias no sentido de se providenciar a 
conclusão/término do recapeamento das Ruas Aparecido 
David, proximidades do numeral 51, bem como, da Rua Beija-Flor 
(que se inicia na lateral da FEPASA), sendo que não foi concluído 
o devido RECAPE em ambas as vias de rolamento, em nossa 
cidade. 
 
JUSTIFICATIVA: Senhores pares: assim como é do vosso 
conhecimento, aludida via se tornou uma alternativa para 
entrada e saída de nossos munícipes, fato que comprometeu 
rapidamente todo aquele trecho. Em sendo uma alternativa a 
ser comemorada, principalmente para fins de prover o fluxo de 



veículos, é que se requer a imediata conclusão do 
recapeamento das referidas vias, afim de prestar efetividade ao 
trânsito para nossos munícipes e, ao mesmo tempo, garantir 
integridade física diminuindo o risco de acidentes. Daí porque a 
preocupação deste Vereador no tocante a prestarmos um 
tratamento igualitário a todos os cidadãos regentenses. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 097/2021, 
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, urgentemente, ao 
Departamento responsável da atual administração providencie a 
roçagem, a limpeza dos terrenos e o devido RECAPE na Rua 
Latife Makari, proximidades do numeral 315, no Bairro Jardim Tênis 
Clube, segundo relatos de diversos munícipes, a situação é mais 
crítica.  
 
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 a maioria dos terrenos desocupados encontram-se 
com os folhagens altas o que serve de palco para proliferação 
de insetos e animais peçonhentos. E tal situação conduz aquela 
população sensação de insegurança já que a possibilidade de 
riscos à saúde é cada vez mais iminente. Seguem, inclusive, fotos 
do local afim de retratar a real situação calamitosa que se 
apresenta. Daí porque a preocupação deste vereador para com 
a segurança de nossos munícipes, até porque trata-se de 
questão afeta a saúde pública. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 098/2021, 
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 ser construído um 
obstáculo redutor de velocidade (tipo tartaruga), notadamente 
no prolongamento da Rua Genésio Gervazoni, em nossa cidade 
(em local estratégico a ser definido pela equipe técnica mais 
precisamente entre a Rua Domingos Costa e a Fausto Domingos 
Nascimento). Da mesma forma ainda analise a possibilidade de 
ser construída valeta na mesma Rua Genésio Gervazoni, mais 
precisamente na confluência desta com a Rua josé Alves da 
Paixão), todas 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, 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, especialmente 
sinistros que envolvem animais domésticos. 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. 099/2021, 
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 que adote as 
medidas necessárias com vistas a prestar maior visibilidade aos 
motoristas e pedestres que circulam pela Rua José Gomes, mais 
precisamente no trecho compreendido entre o Restaurante 
Montanha e a Oficina Munhoz.  



 
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 
em virtude do grande número de pessoas que por ali circulam 
para compra de alimentos e produtos fornecidos pelo comércio 
ali existente. Destaca-se ainda o fato de que esse público é 
formado em sua maioria por donas de casas e idosos. Portanto, 
uma placa de limite de velocidade e uma lombo-faixa seriam, 
de regra, medidas bem vindas ao local com vistas a se buscar 
evitar acidentes e garantir a integridade física dos nossos 
queridos munícipes. Daí porque a preocupação deste Vereador 
para com a questão que se apresenta. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0100/2021, 
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, adote as medidas necessárias no 
sentido de se providenciar o recapeamento da Rua Domingos S. 
Rui, situado na laborioso Vila Ramos em nossa cidade, inclusive, 
buscando convênio com instituições financeiras disponíveis no 
mercado, dando especial atenção a apontada via, tendo em 
vista a situação calamitosa que se apresenta. 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as várias reclamações 
de munícipes, os quais vêm sofrendo com a situação da via do 
referido bairro que literalmente está em situação preocupante, 
desta feita, 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, até porque outras vias foram 



recapeadas sem que esses moradores pudessem contar com 
este tipo de benfeitoria. 

 
 
 


