
RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
APRESENTADAS EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 17/02/2020. 

 
 

INDICAÇÃO Nº. 018/2020, 
AUTORIA:- Vereador ANTONIO LUIZ RODRIGUES. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, para que dentro das disponibilidades financeiras 
de caixa e com a maior brevidade possível, determine ao 
Departamento Responsável que adote, imediatamente, as 
providências necessárias visando proceder a abertura da 
passagem no prolongamento final da Avenida Regente Feijó 
(próximo ao cemitério local) garantindo o acesso ao 
laborioso Bairro Nosso Teto III, transpondo a linha férrea. 
Registre-se que aludida passagem serve de acesso aos 
moradores do laborioso bairro Nosso Teto II e adjacências à 
área central da nossa cidade (e vice-versa).  
  
JUSFITICATIVA: O atendimento a presente solicitação se faz 
necessário, pois, os moradores que por ali trafegam 
(principalmente os pedestres) reclamam da inexistência de 
uma passagem na referida localidade, o que pode servir de 
estímulos a ocorrência de acidentes. Daí porque a 
preocupação de toda população, bem como, deste 
vereador já que se trata de uma questão de segurança 
pública. Em se considerando que o objetivo da atual 
administração é sempre manter o bem-estar de toda 
comunidade, é que rogamos pelo abreviado atendimento a 
mais esta justa reivindicação.  
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 019/2020, 
AUTORIA:- Vereador ANTONIO 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 providencie a construção de um muro atrás 
do vestiário do campo de areia do bairro Portal do Sol. 
 
JUSTIFICATIVA: Nota-se que com as frequentes chuvas que 
assolaram nosso município, a terra está cedendo e 
adentrando os vestiários do referido campo de futebol. Além 
disso, 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. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 020/2020, 
APRESENTADO EM SESSÃO ORDINÁRIA DE: 17/FEVEREIRO/2020, 

AUTORIA:- Vereador MARCOS APARECIDO PRADO. 
 
 
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 adote as 
medidas necessárias no sentido de se providenciar o 
recapeamento da via pública situada no laborioso Distrito 
Industrial, mais precisamente no trecho compreendido entre 
as empresas Iveco e a Permak, onde se situam as partes mais 
danificadas e em situação até certo ponto preocupante. 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as várias 
reclamações de munícipes, os quais vêm sofrendo com a 
situação das vias daquele laborioso distrito industrial que 
literalmente estão em situação calamitosa. Registre-se que, 



referido trecho concentra maior parte do fluxo de transportes 
de embalagens ocasionando muita trepidação 
prejudicando assim a qualidade do transporte. Daí porque a 
preocupação deste vereador no tocante a prestarmos um 
tratamento igualitário a todos os cidadãos regentenses. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 021/2020, 
AUTORIA:- Vereador MARCOS APARECIDO PRADO. 

 
 
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 que adote as 
medidas necessárias no sentido de se providenciar o 
recapeamento das vias públicas existentes no laborioso 
Bairro da CECAP, dando especial atenção a Rua João 
Janota e Avenida Antônio Carlos, que são as mais 
danificadas e estão em situação mais preocupante. 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as várias 
reclamações de munícipes, os quais vêm sofrendo com a 
situação das vias daquele laborioso Bairro que literalmente 
estão em situação calamitosa. Daí porque a preocupação 
deste vereador no tocante a prestarmos um tratamento 
igualitário a todos os cidadãos regentenses. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 022/2020, 
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, que o Departamento responsável da atual 
administração adote as medidas necessárias no sentido de 
se providenciar o recapeamento e/ou lançamento de 
cascalhos, no prolongamento da R. Alcebíades Modesto 
Neves, nesta cidade e comarca, nos moldes a serem 
definidos pela equipe técnica. 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as várias 
reclamações de munícipes, os quais vêm sofrendo com a 
situação das vias do trecho em referência que literalmente 
estão em situação calamitosa. Anexamos a presente 
indicação, inclusive, fotos tiradas do local justamente para 
expressar a real necessidade de todos estes pleitos. Daí 
porque a preocupação deste vereador no tocante a 
prestarmos um tratamento igualitário a todos os cidadãos 
regentenses. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 023/2020, 
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, que o Departamento responsável da atual 
administração adote as medidas necessárias no sentido de 
se providenciar o recapeamento das vias públicas existentes 
junto o laborioso Bairro CECAP, dando especial atenção a 
todas as ruas da referida localidade, tendo em vista estarem 
danificadas e em situação preocupante. 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as várias 
reclamações de munícipes, os quais vêm sofrendo com a 
situação das vias daquele laborioso Bairro que literalmente 
estão em situação calamitosa, em especial os idosos e 



cadeirantes que, literalmente, não conseguem transitar pelas 
referidas vias. Daí porque a preocupação deste vereador no 
tocante a prestarmos um tratamento igualitário a todos os 
cidadãos regentenses. 
 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 024/2020. 
 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 providencie a pintura (sinalizadora) 
do obstáculo redutor de velocidade, na Rua São Francisco, 
altura do nº 296, em nossa cidade, tendo em vista que há 
algum tempo necessita de manutenções. 
 
JUSTIFICATIVA: São intensas e constantes as solicitações de 
nossos munícipes que esperam ansiosos por providências da 
atual administração neste sentido, em especial do nosso 
grande amigo “Toninho Radialista”, haja vista que o local 
encontra-se sem a respectiva pintura do obstáculo. Tal fato 
faz com que os motoristas fiquem literalmente desorientados 
quanto ao local de transposição da via, principalmente à 
noite, sendo que o risco de acidentes é cada vez mais 
expressivo. Pelo que contamos com a proverbial atenção de 
Vossa Excelência, afim de garantira integridade física de 
nossos munícipes. 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 025/2020, 
AUTORIA:- Vereador JOSÉ ANTONIO CEOLIN. 

 
 



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 Jd. Santa 
Rita, notadamente nas proximidades da área institucional 
(situada defronte ao Posto de Saúde e Creche Municipal). 
 
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. 
 


