
RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 03/05/2021. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 0106/2021, 
AUTORIA:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que dentro das disponibilidades financeiras 
de caixa, determine, urgentemente, ao Departamento 
responsável da atual administração estude a possibilidade e 
adote as medidas cabíveis no sentido de ser construída uma 
ciclovia e uma passarela para pedestres por toda a extensão 
da recém inaugurada Avenida Thomaz Rodrigues Alckmin 
(com início na Vila Xavier até o Distrito Industrial), bem como, 
no prolongamento da Avenida Clemente Pereira (com início 
no Estádio Zé do Prato até o trevo) nesta cidade e comarca. 
 
JUSTIFICATIVA: Tal qual é do conhecimento dos Vereadores 
desta Casa Legislativa os trechos em referência necessitam, 
sem dúvida alguma, destes aparatos, já que sem eles o risco 
de acidentes se torna iminente, haja vista que são vias de 
acesso ao nosso município onde, certamente, se 
concentram o maior fluxo de veículos que disputam espaço 
com nossos queridos pedestres. E por se tratar de uma 
questão de ordem pública é que rogamos pelo abreviado 
atendimento a esta justa reivindicação da nossa obreira 
comunidade. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0107/2021, 
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 adote as medidas necessárias visando implantar a 
devida e efetiva implantação da rede de iluminação 
pública na nova via de acesso situada atrás do Auto Posto 
Mori até o seu final na Vila Xavier, bem como, no 
prolongamento da Rua Luiz Mazalli, ambos em nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: O atendimento a presente indicação visa 
atender os reclamos dos nossos queridos munícipes que por 
ali trafegam, os quais revelam que a escuridão no local 
traduz em sensação de insegurança e ainda serve de 
estímulo a ocorrência de acidentes. Soma-se a isso o fato de 
que é obrigação de todos os administradores públicos 
buscar adotar medidas que venham de encontro aos 
anseios da população na medida em que visa garantir a 
integridade física dos mesmos. Daí porque a preocupação 
deste Vereador em atender mais esta justa reivindicação de 
nossa obreira população que, aliás, julgamos de primeira 
necessidade.  

 
 

INDICAÇÃO Nº. 0108/2021, 
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 estude a possibilidade de ser 
construído um obstáculo redutor de velocidade (tipo 
tartaruga), notadamente no prolongamento da Rua Otacílio 
Alves de Souza, altura do numeral 115, no Bairro Jardim 
Matilde, em nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as solicitações de 
nossos munícipes, em especial dos moradores das 
adjacências, que esperam ansiosos por providências da 



atual administração neste sentido, pois, aludida via é onde 
se situam o fluxo intenso de veículos e pedestres nos aludidos 
bairros. 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. 0109/2021, 
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 adote as medidas necessárias visando executar a 
construção de uma pista de rolamento (visando a realização 
das tradicionais caminhadas), às margens da Avenida Fuad 
Abdul Fadul, estendendo-se por toda a sua extensão até a 
rotatória que liga a Rua Júlio Mesquita, dando na 
oportunidade atenção especial as seguintes questões: a) 
acessibilidade de acesso ao local (atualmente inexistente); 
b) segurança, conforto e comodidade aos munícipes que 
por ali realizam suas caminhadas diárias. 
 
JUSTIFICATIVA: O atendimento a presente indicação visa 
atender os reclamos dos nossos queridos esportistas e, ao 
mesmo tempo, estimular a qualidade de vida de todos os 
nossos munícipes. Soma-se a isso o fato de que as pessoas 
disputam diariamente lugares com bicicletas, motos e 
veículos que por ali trafegam, além do que é obrigação de 
todos os administradores públicos buscar a manutenção dos 
próprios e logradouros públicos. Daí porque a preocupação 



desta Vereadora em atender mais esta justa reivindicação 
de nossa obreira população que, aliás, julgamos de primeira 
necessidade.  

 
 

INDICAÇÃO Nº. 0110/2021, 
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, adote as 
medidas e providências cabíveis no sentido de serem 
instalados alambrados no entorno do Velório Municipal de 
nossa cidade.  
 
JUSTIFICATIVA: O pedido deste vereador se justifica na 
medida em que o Poder Público precisa adotar as medidas 
que visem garantir efetividade no trato da coisa pública e, 
ao mesmo tempo, garantir que a vizinhança não seja 
incomodada, pois, há relatos de pessoas que usam do local 
durante a madruga incomodando os moradores das 
adjacências. Neste caso em específico o que se quer 
proteger é o patrimônio público que pode ser depredado 
por vândalos e também utilizado para uso e tráfico de 
drogas, tirando o sossego e a segurança dos moradores 
daquela localidade. Daí porque a preocupação deste 
vereador para preservarmos os próprios municipais e, ao 
mesmo tempo, garantirmos o direito dos cidadãos a paz e a 
tranquilidade. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0111/2021, 
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 
Alexandre Malacrida, proximidades do numeral 175, no 
laborioso Bairro Portal 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. 0112/2021, 
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 
Setor de Engenharia para que realize os estudos e adote as 
medidas e/ou manutenções necessárias, visando equacionar 
a situação das águas paradas, as quais vêm incomodando 
os moradores próximos da confluência da Rua dos Operários 
com a Rua Martinho Gervasoni, ambos situadas no laborioso 
Bairro Vila Xavier.  



 
JUSFITICATIVA: O atendimento a presente solicitação se faz 
necessário, pois, diante da falta de manutenção no local 
ocasiona, fatalmente, a ineficiência da captação das águas 
das chuvas, e estas simplesmente, se acumulam nas áreas 
mais rebaixadas levando sujeira e, por consequência, risco 
de contaminação. Esta inusitada situação vem causando 
incômodos e, inclusive, prejuízos aos moradores daquele 
laborioso bairro. Assim confiantes da sensibilidade que paira 
na alma do nobre Alcaide Municipal é que rogamos pelo 
abreviado atendimento a esta justa reivindicação daquela 
população obreira. 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0113/2021, 
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 os 
estudos e as medidas necessárias, inclusive, buscando 
recursos e/ou celebração de convênios com órgãos 
pertinentes (acaso necessário), visando serem 
disponibilizadas atividades profissionais, voltadas para os 
dependentes alcoólicos (com o apoio de profissionais 
especializados), de nossa cidade de modo a propiciar-lhes 
retorno ao convívio social de uma forma digna. 
 
JUSTIFICATIVA: O atendimento a presente indicação visa 
atender os reclamos dos moradores do nosso Município, mas 
principalmente dos moradores da Vila Assumpção que 
reclamam que muitos dependentes alcoólicos permanecem 
ocupando o espaço da praça e também o ponto de ônibus 
ali existente, desta feita, incomodando aos demais. Soma-se 
a isso o fato de que é obrigação de todos os administradores 



públicos buscar medidas que venham de encontro aos 
interesses da população. Sabemos, inclusive, que aquela 
laborioso Distrito não conta com qualquer tipo de 
entretenimento neste sentido, pelo que contamos com a 
sensibilidade do nobre alcaide municipal que, aliás, julgamos 
de primeira necessidade. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 0114/2021, 
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 adote as melhorias necessárias visando 
equacionar a problemática havida na coleta de lixo na 
estrada rural que vai para a Fazenda Maravilha e Distrito de 
Espigão. 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores 
desses locais 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 se mobilize neste sentido é o 
fato de que os moradores não tem onde despejar o lixo 
acumulado existente, e, por muitas vezes acabam que 
queimando o mesmo. Desta feita pede-se a atenção da 
atual administração para imediata solução deste problema. 
Daí porque a preocupação deste Vereador em equacionar 
esta questão já que diretamente ligada à saúde pública. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 0115/2021, 
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 estude a possibilidade de ser 
construído um obstáculo redutor de velocidade (tipo 
tartaruga), no prolongamento da Rua Salvador Beloni, altura 
do numeral 111, no laborioso Bairro Nosso Teto III, nesta 
cidade e comarca. 
 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as solicitações de 
nossos munícipes que esperam ansiosos por providências da 
atual administração neste sentido, pois, aludia 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. 0116/2021, 
Autoria:- Vereador LUCIANO RAMPASSO CORREA. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro da maior brevidade possível, determine a zelosa 
equipe técnica da municipalidade para que analise a possibilidade 
de estar implantando medidas – inclusive através de competente 
Projeto de Lei – norma municipal que crie “Programa Remédio em 
Casa”, em nosso município, com o objetivo de encaminhar 
diretamente à residência das pessoas idosas (com mais de 65 anos 
de idade), das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas, 



além daquelas acometidas de doenças crônicas (desde que usuárias 
do sistema SUS) os remédios de uso contínuo que lhes forem 
prescritos. 
 
JUSTIFICATIVA: Assim como é do conhecimento de todos 
existem inúmeras cidades onde há este tipo de previsão na 
legislação do município. À exemplo do que ocorre nestas cidades 
alguns munícipes (nestas circunstâncias) vem recebendo esta 
importante atenção da administração recebendo os medicamentos 
em sua moradia o que traduz em eficácia plena de todo 
tratamento, já que muitas pessoas não tem condições para buscar 
seus medicamentos. Aliado a isso está o fato de que estaríamos 
contribuindo para a diminuição do fluxo de munícipes com a 
consequente diminuição do risco de infecção e, ao mesmo tempo, 
contribuindo com as medidas de enfrentamento e combate a 
pandemia. 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 para servir 
de parâmetro a esta iniciativa de extrema relevância. 

 


