
 
 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 086/2017 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo Municipal as 

reivindicações dos munícipes, proporcionando assim o bem estar da população . 

Considerando a necessidade de atender as reivindicações da população, a qual pratica sua 

cidadania e também não deixa de colaborar apontando as necessidades buscando a solução. 

 Considerando que é obrigação da administração manter a cidade limpa onde inclui também 

as ruas com menor circulação de pedestres e veículos, onde facilita o descarte de lixo e entulho de 

forma desordenada. 

 Pelos considerando, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, a limpeza 

bem como a retida do lixo e entulho espalhado às margens da  rua Chiquinha Costa, mais 

especificamente entre a rua Maria José Tranin de Paula Santos até a rua Dep. Antonio Silvio Cunha 

Bueno, no bairro do Pedro Leme. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de outubro de 2017. 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

Autor da Indicação 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 087/2017 

 

Considerando que a função do vereador, além de legislar e fiscalizar, é levar ao 

conhecimento os problemas que afetam os nossos munícipes. 

Considerando que na Avenida Savério Mario Ardito as lombadas estão necessitando de 

pintura, afim de serem melhor sinalizadas. 

Pelos considerandos, indico ao senhor prefeito Jonas Polydoro que solicite do 

departamento responsável que sejam feita as pinturas da lombadas no local citado. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de outubro de 2017. 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

 

INDICAÇÃO Nº 088/2017 

 

Considerando que na rua Expedito Marcondes, no local que faz ligação com a rua Olegário 

de Paula, onde está localizada a Escola Prof. Francisco de Paula Santos, os motoristas encontram 

dificuldades, pois o muro da citada escola atrapalha a visão dos mesmos. 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que entre em contato co 

o Governo do Estado, solicitando a retirada do canto do citado muro, para dar maior visão aos 

motoristas. 

  

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de novembro de 2017. 

 

 

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Gustavo Fonseca Mendes Vereador Joel Polydoro 

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 089/2017 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo Municipal as 

reivindicações dos munícipes, proporcionando assim o bem estar e segurança da população . 

Considerando a necessidade de atender as reivindicações da população, a qual pratica sua 

cidadania e também não deixa de colaborar apontando as necessidades buscando a solução. 

 Considerando que na rua Benedito Monteiro dos Santos França no bairro do Pedro Leme 

possuem duas escolas e um PSF, ainda serve de acesso ao   bairro,atendendo assim grande número 

de pessoas. 

Considerando ainda que no período da manhã e tarde, existe grande fluxo de alunos,pais e 

veículos onde  vão levar ou buscar seus filhos na creche e escola.    

 Pelos considerando, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, a 

colocação em caráter de Urgência de um ou dois redutores de velocidade (lombadas), pintura de 

solo e faixa de pedestres próximo à entrada da Creche EMEI Pelerson Soares Penido, o que 

certamente irá oferecer mais segurança as crianças e pais que se utilizam daqueles locais. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de novembro de 2017. 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

Autor da Indicação 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 090/2017 

 

Considerando que devemos levar ao Executivo, sugestões que visem auxiliar a 

administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população. 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que a medida do possível, seja 

adquirido um motor para ser utilizado em um veículo, para que possamos ter em nosso município 

um carro da fumaça, para matar os pernilongos. Desta forma pode o mesmo passar duas vezes por 

semana nos bairros. É um pedido dos moradores. 

 

  

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de novembro de 2017. 

 

 

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Gustavo Fonseca Mendes Vereador Joel Polydoro 

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 091/2017 

 

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a 

administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população. 

Considerando que o local onde o senhor Célio reside é perigoso e distante. 

Considerando que seria de muita alegria para os moradores roseirenses que ele fosse 

ajudado. 

Considerando que no município existem os multirões que atendem a população mais 

carente afim de proporcionar uma vida mais digna aos mesmos. 

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que 

dentro das possibilidades, sejam construídos no próximo multirão três cômodos para o senhor 

Célio. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de dezembro de 2017. 

 

 

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Gustavo Fonseca Mendes Vereador Joel Polydoro 

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

 

 

 


