
RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 18/11/2019. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 0114/2019, 
AUTORIA:- Vereador(a) LINCOLN ROGÉRIO BERTONCELO. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que dentro da maior brevidade possível, determine, 
urgentemente, que sejam adotadas as providências afim de serem 
ampliados bebedouros (de água potável) junto ao Posto de Saúde 
central de nossa cidade, desta feita, que detenha maior capacidade 
de armazenamento de água gelada, pois, aquele atualmente 
existente não é suficiente para atender a demanda. 
 
JUSTIFICATIVA:  São constantes os reclamos dos nossos 
servidores públicos municipais (grandes responsáveis pelos 
avanços de nossa querida Regente Feijó) e dos munícipes 
(usuários daquele importante espaço público) 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 contempla um dos maiores 
fluxos de munícipes fato que, invariavelmente, declina a 
necessidade da reposição de líquidos. Em suma: de todo modo o 
atendimento a presente indicação virá de encontro aos anseios de 
toda nossa comunidade regentense. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0115/2019, 
AUTORIA:- Vereador(a) LINCOLN ROGÉRIO BERTONCELO. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que adote as providências necessárias com vistas 
a ser deliberado como feriado municipal todo dia 20 DE 
NOVEMBRO, pois, se trata do “DIA DA CONSCIÊNCIA 



NEGRA” , em nosso município por força da Lei Municipal nº 
2.388/2008. 
 
JUSTIFICATIVA:  Como se sabe referida data é considerado 
feriado em mais de mil cidades brasileiras. A lei que regulamenta a 
data encontra-se em plena vigência e merece, portanto, a devida 
aplicação notadamente porque é uma das mais importantes do 
nosso calendário em razão de sua expressividade histórica.  
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0116/2019, 
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 a imediata e 
devida sinalização de trânsito (horizontal e vertical), nas 
proximidades da reforma da passarela do laborioso Distrito de 
Espigão e que está edificada sob a Rodovia SP-270 dando 
especial enfoque ao trecho de acesso a referido Distrito. 
 
JUSTIFICATIVA:  A presente solicitação se justifica há algum 
tempo pelos moradores daquele laborioso Distrito, os quais vêm 
reclamando que alguns motoristas estão desrespeitando a reforma 
daquela edificação pública, adentrando na avenida sem nenhum 
cuidado, o que vêm trazendo sérios transtornos e riscos a 
integridade física dos munícipes daquele Distrito. Entendemos que 
a presente solicitação deve ser atendida dentro da maior 
brevidade, pois, trata-se de outra justa reivindicação que envolve 
uma importante obra do governo do estado e que, assim, realizada 
com recursos públicos merece toda a atenção possível de todas as 
esferas de governo, seja ele qual for (municipal e estadual). 
 


