INDICAÇÃO Nº 001/2016

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que a Santa Cruz, que se encontra na estrada com destino a pedreira Santa
Cornélia, não possui iluminação, tornando sua visibilidade precária a noite.
Considerando ser um desejo de moradores que a Santa Cruz estivesse iluminada,
principalmente em dias de festividades.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, seja instalada uma luminária próxima a Santa Cruz.
Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Sheila Kelly Torres

INDICAÇÃO Nº 002/2016

Considerando que o vereador como representante do povo é sempre procurado pela
municipalidade quando problemas afetam ao seu dia a dia.
Considerando que o acesso a passagem do túnel do Pasin na Rodovia Presidente Dutra no
bairro de Roseira Velha encontra-se em precário estado, muito esburacado, causando transtorno
ao grande número de alunos da FARO (Faculdade de Roseira) e moradores do referido bairro
que utilizam o acesso.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro, para que
junto ao setor competente providencie melhorias no referido acesso acima citado.
Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 003/2016

Considerando que é função do vereador levar ao conhecimento da Administração
Municipal todos os pedidos da população.
Considerando que na Praça Francisco Moreira César (Seu Chiquinho) no bairro do Nova
Era existe um playground que se encontra danificado causando riscos, onde já tivemos
ocorrências de acidentes com crianças.
Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal para que junto ao setor competente
promova a remoção dos equipamentos danificados, ou se possível a substituição dos mesmos por
outros.
Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 004/2016

Considerando que devemos levar ao executivo, sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem estar e segurança da população.
Considerando que os moradores da Rua João Damasceno estão com um sério problema
em suas residências devido às chuvas frequentes.
Considerando que atrás das residências está ficando muita água, devido ao terreno vazio,
esta água infiltra dentro de várias casas, colocando os moradores em risco e estragando seus
móveis.
Vale ressaltar que esta vereadora já entrou com dois pedidos do aterro deste terreno para
resolver a situação, e também já chegou ao conhecimento do Vice Prefeito o qual assumiu
compromisso em aterrar esta semana, mas nada foi feito.
Pelas considerações mencionadas ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Jonas Polydoro que
atenda este pedido, pois se trata de saúde, vidas em risco.
No aguardo nossos agradecimentos que deste se dê conhecimento aos órgãos
competentes.

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 005/2016

Considerando que é dever do Vereador levar ao Conhecimento do Executivo Municipal
todos os pedidos da população para possível providência.
Considerando que recentemente estive no cemitério e fui solicitada a levar ao
conhecimento do Exmo Sr. Prefeito Jonas Polydoro, que acione os órgãos competentes para que
seja feito reparo na primeira entrada (referente a parte nova do cemitério). Pois devido as chuvas
a passagem se encontra muito danificada com vários buracos dificultando o acesso do carro da
funerária e dos pedestres.
Pelas considerações mencionadas indico ao Exmo Sr. Prefeito que seja solucionado este
problema, para que não cause mais transtornos para aqueles que infelizmente precisa fazer uso
do local.
Desde já sabendo do compromisso com os nossos munícipes, os nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 006/2016

Considerando que devemos levar ao Executivo, sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que na Rua João Miguel que liga com a Rua Vale do Sol existe uma
passagem sobre a tubulação e que a instalação de mais duas manilhas tornariam a passagem mais
larga.
Considerando que as manilhas já estão disponíveis e bastaria a sua instalação no local.
Considerando ser um pedido dos moradores do bairro do Pedro Leme.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, sejam instaladas as manilhas afim de aumentar a passagem no
local.
Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Sheila Kelly Torres

INDICAÇÃO Nº 007/2016

Considerando que devemos levar ao Executivo, sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que em dia de sepultamento de pessoas falecidas no município, a prefeitura
cede micro ônibus afim de transportar amigos e familiares do velório até o cemitério.
Considerando que nas proximidades do velório não existe faixa destinada ao
estacionamento do micro ônibus, facilitando o embarque dos passageiros.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, seja pintada faixa amarela na extensão frontal do velório.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Sheila Kelly Torres

INDICAÇÃO Nº 008/2016

Considerando, que é dever do vereador zelar pela segurança e preservação do patrimônio
público.
Considerando, que muitas as escolas do município foram invadidas, sendo alvos de
vandalismo, depredação e furtos.
Considerando que temos no Centro Esportivo, campo de futebol, piscina, raia de malha e
a quadra coberta e que nestas dependências ainda não tem uma casa para um caseiro.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Jonas Polydoro, a
construção de casas para caseiros no interior de todas as escolas do município e também no
Centro Esportivo, proporcionando maior segurança e a preservação do patrimônio público.
Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereador Joel Polydoro
Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereadora Sheila Kelly Torres

INDICAÇÃO Nº 009/2016
“Tapar buracos e providenciar limpeza e capina nas laterais do final
da Avenida João Caltabiano.”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite ao
DSM a realização de operação tapa-buracos e a limpeza e capina nas laterais do final da Avenida
João Caltabiano
Justificativa
Este é um justo e relevante pedido de moradores do entorno do referido local e de pessoas
que utilizam o mesmo como acesso para a rodovia.
A realização desses serviços garantirá mais conforto, segurança e bem-estar para todos
que moram naquela localidade e, enfim, para todos que por ali passam. Muitas pessoas de
diversos bairros, inclusive do centro da cidade, passam por este local com seus veículos,
bicicletas e, até mesmo, andando, pois conforme já foi destacado, dá acesso à rodovia.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação.
Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 010/2016
“Sinalização horizontal e colocação de olhos de gato no entorno da
Unidade Mista de Saúde separando as vias das Ruas Duque de Caxias e
Roque Vieira da Silva em dois lados”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite ao
DSM a realização de Sinalização horizontal e colocação de olhos de gato no entorno da Unidade
Mista de Saúde separando as vias das Ruas Duque de Caxias e Roque Vieira da Silva em dois
lados.
Justificativa
Este é um justo pedido dos munícipes que se preocupam com a segurança e o bem-estar
de todos que passam pelo local, uma vez que a curva que une as duas ruas, em frente à Unidade
Mista de Saúde, é muito perigosa.
A falta de separação das vias da referida área acaba contribuindo para que muitos
motoristas que por ali trafegam façam a curva de maneira imprudente, aumentando
significativamente os riscos de acidente.
Vale destacar que muitos ciclistas e transeuntes também passam pelo local.
Portanto, este é um pedido muito importante para evitar possíveis acidentes no local.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 011/2016
“PODA DE ÁRVORE”
Considerando, que o papel do Vereador, além de legislar, é também encaminhar as
reivindicações da população ao Executivo Municipal, sendo o principal elo entre a comunidade
que representa e o poder público municipal.
Considerando, que na Rua Augusto Pereira Coelho, frente ao número 190, bairro Roseira
Velha, existem árvores que estão com seus galhos muito altos, havendo risco iminente para os
pedestres, ciclistas, veículos e residências na citada rua.
Pelo acima exposto, indico ao Exmo. Sr. Jonas Polydoro, prefeito de Roseira, que junto
aos órgãos competentes, seja solicitado a poda das árvores do local. Assim trará mais segurança
a população e visitantes de roseira.
Que deste se dê conhecimento ao DSM, e à Sra. Rosangela residente no local.
Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 012/2016
“PROLIFERAÇÃO DE CARAMUJOS NO MUNICÍPIO”
Considerando, que o papel do Vereador, além de legislar, é também encaminhar as
reivindicações da população ao Executivo Municipal, sendo o principal elo entre a comunidade
que representa e o poder público municipal.
Considerando, que na Praça João Paulo II, bairro Parque das Rosas, em um terreno
abandonado, entre o número 224, e a Academia Raio Z, está muito sujo, proliferando assim
caramujos, dentre outros animais e insetos.
Pelo acima exposto, indico ao Exmo. Sr. Jonas Polydoro, prefeito de Roseira, que a
Vigilância Sanitária tome as providências cabíveis neste local e que seja intensificado o trabalho
ao combate a esses moluscos em todo município. Essa medida trará mais saúde para a nossa
população.
Justificativa
O verão é um período chuvoso, apesar de os últimos dias terem sido de sol. Mas estudos
mostram que após a chuva, os caramujos africanos (que já se tornaram uma praga no Brasil) se
proliferam, pois eles gostam de ambientes quentes, úmidos e com sombra. Os quintais das
residências e os terrenos abandonados são lugares ideais para a reprodução dos moluscos.
O animal chegou ao Brasil na década de 80. Ele foi trazido, de forma ilegal, por
produtores rurais, como uma alternativa mais rentável para substituir o escargot. Contudo, a
iniciativa não foi bem sucedida. Abandonado, ele se tornou uma praga que poucas pessoas
sabem como combater. O molusco transmite a meningite eosinofílica, pois ele atua como
hospedeiro intermediário de um verme, o Angiostrongylus Cantonensis, agente etiológico da
doença.
Pelo acima exposto solicito que seja intensificada a ação da vigilância sanitária ao
combate desse molusco, com visitas periódicas a terrenos abandonados e informando a
população como combater esse molusco.

Que deste se dê conhecimento a Vigilância Sanitária do município, à Sra. Arlete residente
no número 224, ao proprietário Darci e sua esposa Carminha da loja Di Móveis.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 013/2016

Considerando que o dever dos vereadores é fiscalizar e zelar pelo bem estar do
município.
Considerando que no residencial Bela Vista no bairro Pedro Leme, paralelo a Rua
Joaquim Vaz existe um córrego e encontra-se muito sujo, este córrego situado atrás da Creche,
do PSF e da escola do Bairro, trazendo preocupações aos moradores
Considerando que ao se tratar de cuidado e limpeza em nossos bairros e ruas, é questão
de saúde para nossos munícipes.
Venho por meio desta, reforçar os vários pedidos dos moradores feita por esta vereadora,
solicitando a limpeza do córrego e ainda não foi efetuada.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que se
possível, através do DSM realize a limpeza dos córregos citados para proporcionar segurança e
melhor qualidade de vida aos moradores.
Justificativa
A presente indicação é reivindicação dos moradores desta localidade, pois a falta de
limpeza está causando transtornos á população.
Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 014/2016
Considerando que é dever do vereador como representante da população levar ao
conhecimento da Administração Municipal todos os pedidos da mesma para que providências
sejam tomadas.
Considerando que na rua José Pasin, nas proximidades da Creche Tereza Pasin, no bairro
de Roseira Velha é grande o fluxo de veículos e também o movimento de alunos da referida
creche o qual vem causando preocupação a população local.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro que junto ao
Departamento de Serviços Municipais (DSM) providencie a instalação de uma lombada nas
proximidades do Portão da Creche da rua José Pasin e também a poda das árvores da referida
rua.
Que desta se dê conhecimento ao Sr. Carlos Alberto de Assis.
Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 015/2016
Considerando que todos os pedidos da população devem ser levados ao conhecimento da
Administração Municipal para posterior atendimento.
Considerando que na rua Senhora Maria Juventina Ferreira, altura do nº62 do Vilage São
Pedro, no bairro de Roseira Velha, existe um buraco causado pela instalação de uma boca de
lobo, que vem causando transtornos a população local, onde os próprios moradores tem colocado
entulho de tempo em tempo, pois os mesmos são paliativos que acabam com a ação da chuva.
Pelos considerandos indico ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do
Departamento de Serviços Municipais (DSM) providencie serviços em definitivo com asfalto do
referido local.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 016/2016
Considerando que o vereador além de fiscalizar, é de estar atento aos problemas que
prejudicam seu povo, procurando de uma forma e outra soluciona-lo.
Considerando que os funcionários tem feito o que pode para nossa cidade.
Considerando que muitos dos funcionários públicos, trabalham ao rigor do tempo que de
hoje em dia o sol está muito forte, podendo nossos funcionários adquirir doenças de pele.
Pelos considerandos solicito do senhor Prefeito Jonas Polydoro, que seja doado para
nossos funcionários protetor solar.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira
Autor da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 017/2016
“RETIRADA DE LIXO E ENTULHO”
Considerando, que o papel do Vereador, além de legislar, é também encaminhar as
reivindicações da população ao Executivo Municipal, sendo o principal elo entre a comunidade
que representa e o poder público municipal.
Considerando, que na Rua Três ao lado do número 800, no bairro chácaras do Pedro
Leme, existe um terreno abandonado, onde pessoas estão descartando todo tipo de lixo e entulho,
podendo causar assim a proliferação de insetos como zika vírus, dengue, chikungunya, animais
como ratos, dentre outros que transmitem doenças.
Pelo acima exposto, indico ao Exmo. Sr. Jonas Polydoro, prefeito de Roseira, que solicite
ao Departamento de Serviços Municipais que realize a limpeza do citado local.
Que deste se dê conhecimento ao DSM
.
Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 018/2016
Considerando que é função do vereador levar ao conhecimento do Executivo Municipal
todos os pedidos da população para posterior estudo e providências.
Considerando que em determinados pontos da rua Purcília Vieira Santos no Residencial
Vila Velha no bairro de Roseira Velha, existe a necessidade de operação tapa buraco, e ainda um
pedido já realizado por moradora local, a instalação de um redutor de velocidade (lombada).
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro que através
do DSM providencie as reivindicações supracitadas.
Que desta se dê conhecimento a Sra. Francisca Elizangela Souza de Paula Santos.
Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 019/2016

Considerando que é dever do vereador indicar e levar as necessidades de nossa cidade ao
Executivo Municipal.
Considerando que estive no CATIS – Centro de Acesso a Tecnologia para Inclusão
Social, no bairro do Pedro Leme, reparei que havia muitas bicicletas espalhadas pelo chão, além
da área externa do local estar com matos altos, dando a impressão de lugar abandonado.
Considerando que o local é utilizado por todos os munícipes para acesso a internet,
execução de trabalhos, sendo de grande valia principalmente as crianças do bairro.
Pelos exposto, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que
providencie junto ao DSM, os seguintes serviços e itens:
a) Limpeza da área externa, criando um jardim para melhor aparência;
b) Manutenção da laje do ambiente que possui infiltração e goteiras;
c) Grande em volta do local, para maior segurança;
d) Reforma dos bancos no entorno;
e) Pintura do ambiente do interno e externo;
f) Bicicletário;
g) Bebedouro.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação
Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 020/2016

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que na altura do número 07 na SP 62 os veículos transitam em alta
velocidade e que a travessia de pedestres se torna perigosa em virtude disso.
Considerando ser um pedido de moradores das proximidades a instalação de uma
lombada, visando reduzir a velocidade com que os veículos transitam no local.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, seja instalada uma lombada na altura do número 07 na SP 62.
Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Sheila Kelly Torres

INDICAÇÃO Nº 021/2016
“Colocação de lixeiras coletivas e seletivas nas ruas do Residencial Prefeito
Francisco de Assis Vieira Filho (Chesco).”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite ao
DSM a Colocação de lixeiras coletivas e seletivas nas ruas do Residencial Prefeito Francisco de
Assis Vieira Filho (Chesco).
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Vice-Prefeito Municipal, Altamiro Mendes de
Andrade Filho.
Justificativa
A instalação de lixeiras coletivas e seletivas, além de contribuir com a limpeza do bairro
irá atender de forma mais abrangente toda a comunidade. As lixeiras devem obedecer ainda um
padrão ecológico, sendo que, devem ser com coleta seletiva, separando papel, alumínio, plástico
e lixo orgânico, facilitando assim, a sua destinação adequada e contribuindo para a preservação
do meio ambiente.
Este trabalho inovador (piloto) no referido bairro, deve ser estendido para toda a cidade,
pois ajudará e facilitará o descarte correto do lixo. Toda a cidade ganhará com a organização do
lixo.
Esta medida ecológica e pedagógica tornará a cidade mais limpa e mais bonita.
Como o referido bairro é o mais novo da cidade, sugiro que este programa comece por
ele, mas como já salientei anteriormente, que o mesmo seja estendido para toda a cidade.
Vivemos num mundo que cobra eficiência, organização e criatividade do poder público,
pois os desafios contemporâneos aumentam a cada dia.

Vale destacar que a cidade também precisa, como vários vereadores já sinalizaram nesta
Egrégia Casa de Leis, de um programa de reciclagem do lixo.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.
Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 022/2016
“Limpeza e manutenção das bocas de lobo entre as ruas Takio Hayashi e Jacinto
Ramos, no Jardim Primavera.”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite ao
setor competente a Limpeza e manutenção das bocas de lobo entre as ruas Takio Hayashi e
Jacinto Ramos, no Jardim Primavera.
Que deste se dê conhecimento aos moradores das referidas ruas e ao Senhor Vice-Prefeito
Municipal, Altamiro Mendes de Andrade Filho.
Justificativa
Este é um justo pedido de moradores do citado lugar, uma vez que com as chuvas
recorrentes, as bocas de lobo estão transbordando trazendo, inclusive, problemas para alguns
moradores.
Portanto, este serviço é fundamental para evitar inundações, propagação de mau cheiro e
criação de insetos e animais que prejudicam a saúde pública.
Pela urgência do pedido, os moradores das referidas ruas aguardam o devido
atendimento.
Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.
Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 023/2016
Considerando que além de fiscalizar e legislar o vereador deve indicar ao Prefeito os
problemas que afetam os nossos munícipes, para que providências sejam tomadas.
Considerando devido ter chovido vários dias, o mato cresce rápido.
Considerando que a área verde do Bairro Vila Roma encontra-se com o mato alto e os
moradores reinvindicam a limpeza do local.
Pelos considerandos indico ao senhor Prefeito Jonas Polydoro que na medida do possível
faça a roçada da área verde acima citada.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira
Autor da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 024/2016

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que no trevo do Pedro Leme não existe faixa de pedestre, dificultando a
travessia dos moradores que circulam no local.
Considerando ser um pedido de moradores do Residencial Francisco de Assis Vieira,
onde muitas mães levam seus filhos à Creche no Bairro do Pedro Leme e em virtude disso existe
grande fluxo de travessia de pedestres no local citado.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que entre em contato com o DER e dentro das possibilidades, seja pintada faixa de travessia de
pedestres no trevo do Pedro Leme.
Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Sheila Kelly Torres

INDICAÇÃO Nº 025/2016
Considerando que é dever do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal.
Considerando que a Avenida José Francisco dos Santos (Batata) que dá acesso ao
Restaurante Arco Íris é bastante movimentada.
Considerando que em determinado trecho verdadeiras crateras (buracos) estão causando
transtornos e riscos de acidentes aos usuários.
Pelos considerandos, indico, ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro para que
através do DSM providencie o mais urgente possível Operação Tapa Buraco no local supra
citado.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 026/2016
Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal.
Considerando que a rotatória na cabeceira do viaduto sobre a Rodovia Presidente Dutra,
entrada principal da cidade a qual existe em destaque o nome do município, se encontra com
muito mato, onde vem causando má impressão.
Considerando que estamos em vésperas de comemorar o Aniversário de Emancipação do
Município e seria de grande valia que o referido local seja restabelecido e cuidados de
manutenção nos serviços de jardinagem ali realizados; importante ressaltar que no ano passado o
local passou despercebido destes serviços nesse mesmo período, onde somente depois de ter
passado as festividades de aniversário, os serviços foram realizados.
Pelos considerandos, indico, ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro para que
através do DSM promova os serviços necessários no local supracitado.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 027/2016
Considerando que no Bairro Vila Roma, há um poste em frente ao nº87 na Rua Joaquim
Pereira Máximo que fica acendendo e apagando e os moradores da citada rua pedem atenção da
Administração.
Considerando como representante da nossa população, com o intuito de solucionar os
problemas que afetam nossa cidade.
Solicito do Senhor Prefeito que na medida do possível atenda este justo pedido.
Que deste se dê conhecimento a empresa Eletrowal Serviços Ltda.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira
Autor da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 028/2016
Considerando que no Bairro Centro, há um poste em frente ao nº12 na Rua Dino Bueno
que fica acendendo e apagando e os moradores da citada rua pedem atenção da Administração.
Considerando como representante da nossa população, com o intuito de solucionar os
problemas que afetam nossa cidade.
Solicito do Senhor Prefeito que na medida do possível atenda este justo pedido.
Que deste se dê conhecimento a empresa Eletrowal Serviços Ltda.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira
Autor da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 029/2016
"DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DAS CASAS POPULARES"
Considerando, que o papel do Vereador, além de legislar, é também encaminhar as
reivindicações ao Executivo Municipal, sendo o principal elo entre a comunidade que representa
e o poder público municipal.
Considerando que as inscrições das casas populares, em sistema de mutirão estão para ser
anunciadas.
Pelo acima exposto, solicito ao Exmo. Sr. Jonas Polydoro, prefeito de Roseira, que
anuncie as inscrições por meio da Rádio Santana, Rádio Aparecida, se possível em algum jornal
local, em carros de som, internet, e em qualquer outro meio de informação, para ampla
divulgação das inscrições.
Que deste se dê conhecimento ao Prefeito municipal, Sr. Jonas Polydoro.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 030/2016
"FEIRA DE PROFISSÕES"
Considerando, que o papel do Vereador, além de legislar, é também encaminhar as
reivindicações ao Executivo Municipal, sendo o principal elo entre a comunidade que representa
e o poder público municipal.
Considerando que os alunos do 9º ano ao 3º colegial já estão em período de escolha de
profissões.
Considerando que muitos desses jovens quando terminam seus estudos não sabem que
profissão seguir, ou não tem conhecimento de cursos técnicos, possibilidades de faculdades
gratuitas que podem estar cursando.
Pelo acima exposto, solicito ao Exmo. Sr. Jonas Polydoro, prefeito de Roseira, que
encaminhe essa indicação para a secretaria de educação, e para a secretaria de saúde, para que
seja realizado nas escolas de todo o município, Feira de profissões, com a presença de
psicólogos, profissionais que possam ministrar palestras sobre sua profissão, sejam ministradas
palestras sobre cursos profissionalizantes da região, e palestras explicativas sobre cursos das
faculdades.
Que deste se dê conhecimento ao Prefeito municipal, Sr. Jonas Polydoro, aos psicólogos
do município, ao Diretor da Educação, Edson Medeiros, e aos diretores das escolas do município
que tenham alunos do 9º ano ao 3º colegial, e à Sra. Simone da Rua Torazo Yaegashi, nº 221.
Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.
Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação
Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 031/2016
" EXAME PREVENTIVO"
Considerando, que o papel do Vereador, além de legislar, é também encaminhar as
reivindicações ao Executivo Municipal, sendo o principal elo entre a comunidade que representa
e o poder público municipal.
Considerando que os exames preventivos femininos que ocorrem nos PSFs dos bairros,
são realizados durante a semana, em horários pré-determinados.
Considerando que muitas mulheres não realizam este exame, pois estão trabalhando
durante toda semana, chegando aos seus lares ao anoitecer, assim não tendo tempo para realizálo.
Pelo acima exposto, solicito ao Exmo. Sr. Jonas Polydoro, prefeito de Roseira, que
encaminhe essa indicação para área da saúde, para ser realizada uma campanha de prevenção de
câncer no colo do útero, nos finais de semana, na cidade de Roseira, e exames de mamografia
encaminhados aos hospitais que o realizam. Essa campanha trará mais saúde às mulheres
roseirenses, que muitas vezes não conseguem fazer o respectivo exame devido às várias
atribuições do dia-a-dia.
Que deste se dê conhecimento ao Prefeito municipal, Sr. Jonas Polydoro, ao Diretor de
Saúde, João Bosco e a gerente do Hospital de Roseira, Silvia.
Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.
Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação
Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 032/2016
Considerando que o papel do vereador além de legislar, é de levar ao Executivo,
sugestões que visem auxiliar a administração pública, proporcionando o bem estar e segurança
da população.
Considerando que os moradores da rua Maria José Tranin, que fica situada o bairro do
Pedro Leme, estão reivindicando que acionado o DSM para avaliar a situação que se encontra a
rua citada, pois há vários anos existe um vazamento de água em frente ao número 127. Vale
ressaltar que a Sabesp já foi acionada, mas o problema é de defeito da rua.
Indico ao Senhor Prefeito que se possível faça um trabalho juntamente com o Secretário
de Obras para atender a população do referido bairro, para que seja feito o aterramento do
terreno baldio, que se encontra com muita água, e o vizinho do terreno casa de número 101 na
citada rua acima, está preocupado com os focos do mosquito Aedes aegypti.
Pelas considerações mencionadas, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Jonas Polydoro, que
junto ao DSM estudem a possibilidade de um trabalho com certa urgência no local.
Desde já, sabendo do compromisso com nossos munícipes, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação
Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 033/2016
“Tapar buracos, recolher entulhos, providenciar limpeza e
capina nas ruas das Chácaras do Bairro Pedro Leme”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite ao
DSM a realização de operação tapa-buracos, o recolhimento de entulhos, a limpeza e capina nas
ruas das chácaras do Bairro Pedro Leme.
Justificativa
A presente indicação visa atender ao pedido dos moradores das chácaras do referido
bairro, pois com as chuvas freqüentes surgiram enormes buracos que acabam dificultando o
acesso das pessoas e seus veículos.
Vale destacar que nestas ruas transitam veículos escolares, e veículos de visitantes que
costumeiramente alugam chácaras.
Além do problema explicitado, as ruas precisam de recolhimento de entulhos, limpeza e
capina.
Estas são medidas importantes para garantir a limpeza, segurança, saúde e bem-estar dos
moradores e visitantes do referido lugar.
Tais medidas contribuirão para diminuir, inclusive, o número de insetos e os possíveis
animais peçonhentos nesta região da cidade.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 034/2016
“Limpeza e capina na pracinha e proximidades
da quadra do Residencial Villa Velha”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite ao
DSM a realização de limpeza e capina na pracinha e proximidades da quadra do Residencial
Villa Velha.
Justificativa
A presente indicação visa atender ao pedido dos moradores do referido local.
Estas são medidas importantes para garantir a limpeza, segurança, saúde e bem-estar dos
moradores do local.
Tais medidas contribuirão para diminuir, inclusive, o número de insetos e os possíveis
animais peçonhentos nesta região da cidade.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 035/2016
“Construção de um Centro Comunitário para os
Bairros Jardim Primavera e Villa Roma”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que estude a
possibilidade de construir um Centro Comunitário para os moradores dos Bairros Jardim
Primavera e Villa Roma.
Justificativa
A presente indicação visa atender ao pedido dos moradores dos referidos bairros, pois
conforme algumas pessoas salientaram, este espaço será muito importante para promover:
atividades festivas, encontros de casais, atividades de lazer e cultura e, enfim, será um
importante espaço de convivência para as famílias, jovens, idosos e crianças.
Os bairros são muito grandes e esta, sem dúvida, é uma das novas demandas daquela
população.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 036/2016
Considerando que todos os pedidos da população devem ser levados ao conhecimento da
Administração Municipal para posterior estudo e atendimento.
Considerando que o parquinho existente na Praça Gilberto de Paula Gouvea no
Residencial Vila Velha no Bairro de Roseira Velha está necessitando de melhoras.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro para que
providencie a troca dos aparelhos do parquinho que estão quebrados e a instalação de novos
brinquedos, pois o local é muito frequentado pelas crianças do Bairro que sofrem com a carência
de opção.

Plenário vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 037/2016
" RETIRADA DE LIXO E ENTULHO"
Considerando, que o papel do Vereador, além de legislar, é também encaminhar as
reivindicações da população ao Executivo Municipal, sendo o principal elo entre a comunidade
que representa e o poder público municipal.
Considerando, que na Rua Santo Afonso, ao lado do número 114, Centro, existem dois
terrenos abandonados, onde há todo tipo de lixo e entulho, podendo causar assim a proliferação
de insetos como zika vírus, dengue, chikungunya, animais como ratos, dentre outros que
transmitem doenças.
Pelo acima exposto, indico ao Exmo. Sr. Jonas Polydoro, prefeito de Roseira, que
solicite ao proprietário do local que realize a limpeza dos terrenos, caso isso não ocorra, que a
prefeitura tome as providências cabíveis.
Que deste se dê conhecimento à Vigilância Sanitária de Roseira, e à Sra. Joana D’arc,
residente na Rua Duque de Caxias nº 23, Centro.

Plenário vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2016.

Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação
Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 038/2016
“Ligue Iluminação Pública”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que em parceria
com a empresa prestadora de serviços de iluminação pública, providencie uma linha telefônica
para a população ter acesso ao “Ligue Iluminação Pública”.
Justificativa
A principal finalidade da criação do “Ligue Iluminação Pública”, é propiciar a toda a
população de Roseira a possibilidade de solicitar reparo ou manutenção da iluminação pública
em qualquer ponto da cidade.
É importante que a ligação telefônica seja gratuita, e que seja, de fato, a partir dessas
ligações, disponibilizado o serviço para atender às demandas da população.
Que o executivo municipal, em parceria com a empresa prestadora desse serviço, busque
o melhor caminho para materializar este pedido, tornando-o efetivamente viável e, sobretudo, a
partir desse simples mecanismo, amplie o grau de eficiência da resolução de problemas de
iluminação pública.
Sugiro que além da chamada telefônica gratuita – “Ligue Iluminação Pública” – seja
criado um espaço no site da prefeitura com a mesma finalidade.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 039/2016
“Festival de Inverno de Roseira”
O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.
Também tem a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, indico ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira,
Jonas Polydoro, que solicite aos setores competentes da prefeitura, um rápido estudo sobre a
possibilidade de realizar o “Festival de Inverno de Roseira”.
Justificativa
Um evento bem preparado, organizado e divulgado, colocará Roseira no mapa das
cidades que buscam alternativas culturais, econômicas e turísticas em nossa região.
Para realização do festival de inverno, o poder público deve buscar parceria com os
comerciantes, o governo estadual, entidades do município, escolas, faculdades da região, artistas
e amantes da cultura em nossa cidade.
Algumas cidades da nossa região já descobriram que podem transformar atividades
artísticas e culturais em boas estratégias econômicas para sua população. O fato é que: as feiras
culturais, festivais, simpósios e outras modalidades artísticas, culturais, gastronômicas e
esportivas, podem contribuir para a geração de emprego e renda.
Além do exposto, vale destacar o papel formativo dessas atividades para nossas crianças
e adolescentes.
Não se trata de medida meramente festiva, mas de um caminho encontrado pelas cidades
criativas, ou seja, uma nova e salutar trilha para o desenvolvimento social, econômico e cultural
das cidades.

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 040/2016

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que a iluminação na Praça Gilberto de Paula Gouvea está precária e é um
pedido dos moradores por melhoria na iluminação do local.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, seja instalado um poste com luminária na Praça Gilberto de Paula
Gouvea, afim de atender o pedido dos moradores.

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2016.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Sheila Kelly Torres

INDICAÇÃO Nº 041/2016
Considerando que o dever dos vereadores é fiscalizar e zelar pelo bem estar do
município.
Considerando que no residencial Bela Vista no bairro Pedro Leme, os moradores da Rua
Joaquim Vaz e Antonio Bueno estão reivindicando à operação tapa buraco , pois devido as
chuvas as ruas estão muito danificada com vários buracos causando transtornos aos moradores
da rua acima citada.
Venho por meio desta, reforçar os vários pedidos dos moradores feita por esta vereadora,
pedindo se possível seja realizado este justo pedido da população.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que se
possível, através do DSM realize a operação tapa buraco para proporcionar segurança e bem
estar aos moradores .
No aguardo nossos agradecimentos .

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação
Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 042/2016
“Construção de quadra de areia na
EMEIEF Profº Padre Geraldo de Almeida Sampaio”
O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.
Também tem a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, indico ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira,
Jonas Polydoro, que solicite ao DSM a construção de uma quadra de areia na EMEIEF Profº
Padre Geraldo de Almeida Sampaio.
Justificativa
O esporte, como todos nós sabemos, é muito importante para a saúde e, portanto, para a
qualidade de vida de nossas crianças; além disso, propicia o desenvolvimento do corpo e da
mente. Fomenta o espírito de trabalho em equipe e ajuda na construção da disciplina, da
obediência em relação às regras e, evidentemente, fortalece o convívio das crianças.
Uma quadra de areia ajudará a criar um espaço alternativo para os professores de
educação física desenvolverem suas aulas.
A prática do voleibol, futebol, salto em distância e outras modalidades esportivas podem
ser trabalhadas na quadra de areia. Portanto, a quadra de areia trará muitos benefícios para as
crianças da referida escola.
Como este pedido é algo importante para a formação das crianças, sugiro que o mesmo,
na medida do possível, seja estendido para outras escolas da rede municipal
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2016.
Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 043/2016
Considerando que o dever do vereador indicar e levar as necessidades de nossa cidade ao
Executivo Municipal.
Considerando que em vários pontos de nossa cidade há necessidade de instalar redutores
de velocidade.
Pelos considerandos, indico ao Sr. Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que junto aos
órgãos competentes, instale redutores de velocidade nos seguintes locais:


Avenida João Caltabiano (próximo a igreja N.S. de Aparecida);



Avenida São Pedro (próximo ao número 333);



Rua Francisco Delfino



Avenida Benedito Monteiro dos Santos França Filho (Próximo a igreja Quadrangular);



Cruzamento da Avenida Mario Tamborindeguy com Avenida Major Vitoriano;



Cruzamento da Rua Roque Vieira da Silva com Rua Dina Bueno;

Deve-se ressaltar que estes locais já aconteceram vários acidentes, e por várias vezes foi
solicitado este tipo de pedido, e até o presente momento não houve a execução de nenhum
destes.
São locais movimentados por pedestres, veículos e ciclistas, aumentando as chances de
acontecer outros acidentes.
Que deste se dê conhecimento a Sra. Rosemary Vieira, a Sra. Lucila dos Reis, a Sra. Leila
Giovanelli, a Igreja Quadrangular e ao Sr. João dos Santos.

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2016.

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 044/2016
Considerando que cada pedido da população deve ser levado ao conhecimento do
Executivo Municipal para possíveis providências.
Considerando que foi instalado na Praça José Gregório de Barros ("Juca Nabo") no
Bairro Pedro Leme aparelhos de ginástica e brinquedos pela prefeitura municipal, consideramos
que é dever da mesma a manutenção dos aparelhos e brinquedos.
Pelos considerando solicito ao Sr. Prefeito a manutenção nos brinquedos
“especificamente nos balanços”, a base que fixa os balanços estão soltas necessita urgentemente
de reparos. Pois as crianças que residem naquele bairro e próximo utilizam os brinquedos e na
situação que se encontra poderá ocorrer um acidente, portanto solicito o devido reparo.
Pelos considerando, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que se
possível efetue os reparos nos brinquedos da Praça Sr. Juca Nabo no Bairro Pedro Leme.

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de abril de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação
Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 045/2016
Considerando que devemos levar ao executivo, sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem estar e segurança da população.
Considerando que a comunidade dos Bairros Pedro Leme e Barretinho carece de um
espaço harmônico e seguro para realizar suas reuniões e promover seus eventos sociais,
encontros esses, que geram ações que desempenham um papel fundamental na consolidação e a
interatividade quando ao laço social entre as famílias, desde a realização de festividades
comemorativas quanto ao se reunirem para discutir as necessidades coletivas da comunidade.
Considerando que os bairros são muito grandes e populosos, sem dúvida, a construção de
um centro Comunitário é uma das novas demandas dessa população.
Pelos considerando, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que se
possível, estude a possibilidade da construção de um centro comunitário para os moradores do
Bairro Pedro Leme e Barretinho.

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de abril de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação
Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 046/2016
Considerando que o papel do vereador além de legislar, é de levar ao Executivo,
sugestões que visem auxiliar a administração pública, proporcionando o bem estar e segurança
da população.
Considerando que os moradores do residencial Francisco de Assis Vieira Filho, estão
reivindicando a possibilidade do caminhão de lixo, efetuar a coleta dos lixos residencial 3 vezes
por semana, que atualmente esta sendo realizada no local apenas 2 vezes por semana,
acarretando no acumulo do lixo.
Indico ao Senhor Prefeito que se possível aumente o número de vezes em que o caminhão
de coleta de lixo passa no residencial para evitar o transtorno aos moradores.
Pelas considerações mencionadas, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Jonas Polydoro, que
junto ao DSM estudem a possibilidade de realizar esse justo pedido.
Desde já, sabendo do compromisso com nossos munícipes, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 047/2016
Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que a pavimentação asfáltica na Avenida Savério Mário Ardito ainda não
foi concluída e a população reivindica a conclusão da obra.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, seja concluída a pavimentação da via acima citada, afim de
atender o pedido dos moradores.

Plenário vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2016.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Sheila Kelly Torres

INDICAÇÃO Nº 048/2016
“Realização de atividades programadas para o dia das mães”
O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.
Também tem a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, indico ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira,
Jonas Polydoro, que solicite aos setores competentes – secretarias – a realização de atividades
programadas para o dia das mães.
Justificativa
“Desde a Idade Antiga há relatos de rituais e festivais em torno de figuras mitológicas
maternas e de fenômenos como a fertilidade. Na Idade Média, havia também muitas referências
a respeito da figura da Mãe, sobretudo o simbolismo judaico-cristão com as figuras de Eva e
Maria. Mas foi apenas no início do século XX que as mães passaram a ter um dia oficial para
serem homenageadas. A escolha da data (todo segundo domingo de maio) remete à história da
americana Anna Jarvis.
Anna Jarvis perdeu sua mãe, Ann Marie Reeves Jarvis, em maio de 1905, na cidade de
Grafton, no estado da Virgínia Ocidental, EUA. Com a morte da mãe, Anna, diante do
sofrimento e da dor que sentiu, decidiu organizar com a ajuda de outras moças um dia especial
para homenagear todas as mães e para ensinar as crianças a importância da figura materna.”
(http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-das-maes.htm)
“O primeiro Dia das Mães brasileiro foi promovido pela Associação Cristã de Moços de
Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Em 1932, o então presidente Getúlio Vargas
oficializou a data no segundo domingo de maio. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara,
Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também no
calendário oficial da Igreja Católica.” (http://www.portaldafamilia.org/artigos/texto026.shtml)
Como se pode observar esta é uma data muito importante para os povos em geral, e para
o Brasil em particular.

O mínimo que podemos fazer pelas nossas mães é, pelo menos, em um dia específico do
ano, homenageá-las. Embora nossas mães mereçam atenção, carinho, ternura, amor e respeito
todos os dias do ano, este dia especial dedicado a elas, é um dia importante para celebrarmos a
sua importância para a vida da inteira humanidade, pois as mães são geradoras de vida.
Por essas razões, solicito ao executivo municipal, através de seus diretores de secretarias,
que faça uma programação especial para o dia das mães: atividades recreativas, gastronômicas,
culturais, estéticas e de saúde.
A realização de atividades programadas para o dia das mães – com ampla organização e
divulgação – é uma singela maneira do poder público homenagear as mães que residem no
município.
Pelas razões explicitadas, acredito na relevância da indicação.
Plenário vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2016.
Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 049/2016
Considerando que o dever dos vereadores é fiscalizar e zelar pelo bem estar do
município.
Considerando que o bairro Pedro Leme está com três postes sem iluminação nas Rua
João Damasceno de Paula Santos os postes em frente a casa numero 111 e 141, e na Rua João
Luciano o poste em frente ao CATIS, como estes locais estão sem iluminação pública os
moradores pedem atenção da administração
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que se
possível, atenda este justo pedido.
Que deste se dê conhecimento a empresa Eletrowal Serviços Ldta.
Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 050/2016
Considerando que é dever do vereador indicar e levar as necessidades de nossa cidade ao
Executivo Municipal.
Considerando que a poucos dias foi reinaugurado em nossa cidade a belíssima fonte
luminosa da Praça Papa João Paulo II.
Considerando que passando pelo local observamos que encontra-se com pouca
iluminação.
Pelos considerandos indico ao Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que junto
a órgãos competentes instale mais postes de iluminação na citada praça, para maior
embelezamento da mesma e segurança e conforto dos nossos munícipes.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 051/2016
“Iluminar a passagem atrás da Creche Pelerson Soares Penido.”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite ao
setor competente a iluminação da passagem atrás da Creche Pelerson Soares Penido.
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Vice-Prefeito Municipal, Altamiro Mendes de
Andrade Filho.
Justificativa
Este é um justo pedido de alguns moradores das proximidades do local.
De acordo com esses moradores, o objetivo principal da iluminação do referido local é
garantir a segurança e o bem-estar de todos os moradores daquele entorno.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.
Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 052/2016
“Repintura e Limpeza das Luminárias na Passagem dos Estudantes.”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que determine ao
DSM – Departamento de Serviços Municipais, a realização de Repintura e Limpeza das
Luminárias na Passagem dos Estudantes.
Justificativa
Considerando que a referida passagem é um lugar de muito movimento de automóveis,
motos, pedestres e ciclistas, pois liga os dois pólos geográficos da cidade de Roseira.
Considerando que a noite o lugar também é muito utilizado.
Pelos considerandos, justifica-se a repintura e limpeza nas luminárias, para garantir maior
segurança, tranquilidade e bem-estar para todos que por ali passam.
Quero lembrar que estou reiterando esse pedido, uma vez que já o fiz anteriormente.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.
Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 053/2016
Considerando que o papel do vereador além de legislar, é de levar ao Executivo,
sugestões que visem auxiliar a administração pública, proporcionando o bem estar e segurança
da população.
Considerando que os moradores do residencial São Pedro, que fica situado no bairro de
Vila Velha, estão reivindicando a limpeza dos terrenos vazios, pois os terrenos estão muito sujo e
com aparecimento de animais peçonhentos, um dos moradores possui registro de escorpião e
cobra cascavel que apareceu dentro de seu quintal.
Indico ao Senhor Prefeito que se possível faça um trabalho juntamente com o Secretário
de Obras para atender a população do referido bairro, para que seja feita a limpeza dos terrenos
baldio, que se encontra com matos altos e muito lixo.
Pelas considerações mencionadas, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Jonas Polydoro, que
junto ao DSM estudem a possibilidade de um trabalho com certa urgência no local.
Que deste se conhecimento a Senhora Nanci moradora da residência nº 127 e a Senhora
Lorena moradora da residência nº123.
Desde já, sabendo do compromisso com nossos munícipes, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 054/2016
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento da Administração
Municipal todos os problemas que afetam a população para providências.
Considerando que frequentemente nos deparamos com caminhões retornando de ré da
passagem dos estudantes nos dois lados, devido a precariedade da sinalização do local que não se
encontra com a visibilidade necessária para alertar os condutores sobre a passagem estreita.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro para que
através do DSM (Departamento de Serviços Municipais) promova a sinalização adequada do
local supracitado.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 055/2016
Considerando que é dever do vereador indicar e levar as necessidades de nossa cidade ao
Executivo Municipal.
Considerando que os moradores do bairro Pedro Leme tem reivindicado a placa de
sinalização da Rua João Luciano, visto que esta rua não possui sua sinalização e poucos
conhecem o nome da rua.
Considerando ainda que no local fosse feito arborização nas laterais da rua,
proporcionado aos moradores um ambiente mais agradável a todos os munícipes do bairro.
Pelos expostos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que
providencie junto ao DSM, esse justo pedido.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 056/2016
Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal, levando ao conhecimento da mesma todas as reivindicações apontadas pela
população.
Considerando que a Praça São José, localizada no Bairro do Barretinho, merece todos os
cuidados necessários em relação a serviços de jardinagem para melhor acolher aos moradores do
Bairro.
Considerando que o plantio de flores iria mudar totalmente o aspecto da mesma,
proporcionando melhor aparencia para quem faz uso do local.
Pelos considerandos, indico, ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro, para que
junto ao setor competente providencie o plantio de flores e serviços de jardinagem na referida
praça, atendendo assim a pedidos de moradores do bairro.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 057/2016
Considerando que no Bairro Barretinho, existem três postes com lâmpadas apagadas ao
longo da Avenida Portugal e os moradores da citada avenida pedem atenção da Administração.
Considerando como representante da nossa população, com o intuito de solucionar os
problemas que afetam nossa cidade.
Solicito do Senhor Prefeito que na medida do possível atenda este justo pedido.
Que deste se dê conhecimento a empresa Eletrowal Serviços Ltda.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira
Autor da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 058/2016
“Programação Especial para o Dia dos Namorados.”
Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite aos
setores competentes, uma Programação Especial para o Dia dos Namorados.
Justificativa
Este é um dia muito especial para os casais de namorados, que não deve ser lembrado só
do ponto de vista de uma sociedade consumista, mas deve fomentar o amor e a solidariedade
entre as pessoas: namorados, casais e, enfim os apaixonados.
Sugiro que seja realizado um baile dos namorados (seresta), pelo menos na Praça João
Paulo II, cinema com pipoca no anfiteatro (filme romântico), um concurso de poesia e, até
mesmo, em parceria com as igrejas, um culto ecumênico.
São sugestões simples e que demandam o mínimo de gastos, mas ajudam a fortalecer os
vínculos entre a cidade e sua população e, além disso, dinamiza o cotidiano das pessoas.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 059/2016

“Ampliar a iluminação, pintar as guias, podar árvores, colocar placas com os nomes dos
homenageados e substituir os bancos atuais por modelos mais confortáveis nas Praças
Francisco Caltabiano e Natalino Soares de Oliveira, no Bairro Jardim Primavera.”

Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite aos
setores competentes a realização de ampliação da iluminação, pintura nas guias, poda de árvores,
colocação de placas com os nomes dos homenageados e substituição dos bancos atuais por
modelos mais confortáveis nas Praças Francisco Caltabiano e Natalino Soares de Oliveira, no
Bairro Jardim Primavera.

Justificativa

Venho mais uma vez, por meio desta indicação, solicitar ao executivo municipal que
providencie, por gentileza, esses pedidos da população do referido bairro.
De acordo com as solicitações dos munícipes, os bancos são muito desconfortáveis,
desajeitados (não tem encosto) e desprovidos de beleza. A iluminação pode ser melhor, pois as
praças devem ser locais de encontro entre as famílias e, até mesmo, espaços de lazer para as
crianças. A colocação de mais luminárias deixará as praças mais bonitas e seguras, assim como a
poda de árvores; a pintura nas guias também contribuirá para deixar as praças mais adequadas
para o bem-estar dos moradores e frequentadores das mesmas.

Também é importante lembrar que as praças precisam ser identificadas com placas dos
nomes dos homenageados, pois isso ajuda a valorizar a história e a identidade dos bairros.
Pelas razões mencionadas, aguardo medidas concretas para os moradores do Jardim
Primavera, principalmente para a comunidade que vive mais próxima às praças.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 060/2016
Considerando que é função do vereador fiscalizar, legislar e ajudar a Administração
Pública Municipal, levando ao conhecimento da mesma todas as reivindicações da população.
Considerando que na Rua Três no bairro Chácaras do Pedro Leme, ao lado do nº800, tem
um terreno baldio e está com muito lixo, entulho, etc, podendo causar a proliferação do mosquito
da dengue, dentre outros, e animais peçonhentos.
Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o plenário que o Prefeito Municipal
Jonas Polydoro junto ao DSM, realize a limpeza do local.
Que deste se dê conhecimento ao DSM.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 061/2016
Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal, levando ao conhecimento da mesma todas as reivindicações da população.
Considerando que os funcionários da Empresa Arco Íris em Roseira, estão solicitando
que seja cortado o mato da "Avenida do Batata", do lado da via dos ciclistas e que se possível,
em seguida seja aplicado mata-mato, pois devido ao mato alto animais peçonhentos como cobras
estão frequentemente aparecendo na via, e que também seja realizado estudo pela empresa
Eletrowal naquela via, pois encontra-se muito escura.
Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o plenário que esta indicação seja
encaminhada ao digníssimo Prefeito Municipal Jonas Polydoro para conhecimento de tais fatos
e, que posterior encaminhe ao DSM para a realização do corte do mato e aplicação de mata-mato
na via e à empresa Eletrowal para que tome as providências cabíveis.
Que desta se dê conhecimento aos funcionários do Restaurante e Posto Arco Íris.
Ao aguardo de atendimeto, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 062/2016
Considerando que o dever dos vereadores é fiscalizar e zelar pelo bem estar do
município.
Considerando que no residencial Bela Vista no bairro Pedro Leme, paralelo a Rua
Joaquim Vaz existe um córrego e encontra-se muito sujo, este córrego situado atrás da Creche,
do PSF e da escola Ana de Barros, vem trazendo preocupações aos moradores
Considerando que ao se tratar de cuidado e limpeza em nossos bairros e ruas, é saúde
para questão de nossos munícipes.
Venho por meio desta, reforçar os vários pedidos dos moradores feita por esta vereadora,
solicitando a limpeza do córrego que ainda não foi efetuada.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, e o
Vice-Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho, que se possível, através do DSM realize a
limpeza do córrego citado para proporcionar segurança e melhor qualidade de vida aos
moradores.
Justificativa
A presente indicação é reivindicação dos moradores desta localidade, pois a falta de
limpeza está causando transtornos á população.
Ao Aguardo de atendimento, nossos agradecimentos
Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 063/2016
Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Municipal.
Considerando que no entroncamento da descida do viaduto, entrada principal do
município pela Rodovia Presidente Dutra, com a Avenida Deputado Federal Dr. Mario
Tamborindegui, frequentemente nos deparamos com situação de risco de acidente, por falta de
sinalização no local.
Pelos considerandos, indico, ao Exmo Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro para que
junto ao DSM providencie a sinalização necessária no local, determinando através de sinalização
de solo e placa "Pare" aos condutores e veículos que descem do viaduto, no entroncamento
supracitado.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

