INDICAÇÃO Nº 064/2016
Considerando que o dever dos vereadores é fiscalizar e zelar pelo bem estar do
município.
Considerando que na Travessa Pedro Rosa no bairro Pedro Leme, os moradores estão
reivindicando que se havendo a possibilidade de obtenção de raspa de asfalto(fresa) para efetuar
a melhora da rua sem pavimentação.
Considerando que atualmente na rua nos períodos de chuva os moradores enfrentam
dificuldades para trafegar no local, causando transtornos aos moradores da rua acima citada.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que se
possível, através do DSM realize a de revitalização da rua com raspas de asfalto para
proporcionar segurança e bem estar aos moradores.
No aguardo nossos agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 06 de junho 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 065/2016
Considerando que o vereador deve acompanhar e ajudar a Administração Pública
Municipal, em todos os sentidos, na busca contínua de lutar pelo bem estar da população.
Considerando que o Prefeito Municipal Jonas Polydoro e Vice-Prefeito Altamiro Mendes
de Andrade Filho tem se dedicado para atender os anseios do povo roseirense.
Pelos considerandos indico ao exmo Prefeito Municipal Jonas Polydoro e Vice-Prefeito
Altamiro Mendes de Andrade Filho que seja construída uma raia de malha em local estratégico
para atender os moradores de Roseira Velha, Residencial Pasin, Residencial Vila Velha,
Residencial Village São Pedro e residencial Nossa Senhora Piedade, e também a população em
geral, podendo proporcionar esta modalidade de esporte próxima de suas residências.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de junho 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 066/2016
Considerando que o vereador deve levar ao conhecimento da Administração Municipal
todas as reclamações da população para providências.
Considerando que em diversos pontos do município as lombadas existentes estão
necessitando de pintura para melhor visualização por parte dos condutores de veículos.
Pelos considerandos, indico, ao exmo Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro para que
junto ao DSM providencie a pintura de lombadas existentes em todo município, priorizando os
locais de maior movimento, como exemplo, nas ruas Olegário de Paula e Capitão Máximo no
bairro Roseira Velha e Avenida Deputado Federal Mario Tamborindeguy no centro da cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de junho 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 067/2016
“Xadrez nas Escolas: um incentivo ao pensar.”
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 Exmo. Senhor Prefeito Municipal de
Roseira, Jonas Polydoro, que solicite, através da Secretaria de Educação, um estudo para criação
do projeto Xadrez nas Escolas: um incentivo ao pensar.
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria
Municipal de Educação.
Justificativa
Muitos municípios aderiram e estão aderindo ao projeto xadrez nas escolas, pois o
resultado é algo significativo e notório.
Este jogo que pode ser introduzido na sala de aula desde as primeiras séries,
comprovadamente estimula várias competências dos alunos, notadamente o exercício do pensar.
Segundo o relato de muitos professores que desenvolvem o projeto por todo o país, o
estudo e a prática do xadrez ajudam a aumentar a concentração, o espírito de respeito às regras,
as habilidades cognitivas, a observação e o raciocínio analítico-reflexivo dos alunos. Além de
tudo, estimula as lições de respeito e amizade, ou seja, fomenta a compreensão da ética como um
elemento indispensável para a formação e o convívio humano.
Do ponto de vista da estrutura pedagógica da escola o jogo ajuda a promover o trabalho
interdisciplinar, pois além da matemática, outras disciplinas podem usar do jogo de xadrez para
desenvolver o conhecimento dos alunos.
Dentro dessa perspectiva, um projeto dessa envergadura pode ser discutido, articulado e
desenvolvido a partir de estudos no interior das escolas com o apoio da Secretaria de Educação.

Como sugestão complementar, acredito ser interessante que cada sala de aula e/ou os
pátios das escolas tenham um tabuleiro e suas peças confeccionadas para o exercício concreto do
projeto.
Tenho absoluta convicção que o projeto contribuirá para elevar a qualidade do ensino de
nossos alunos e o gasto será mínimo. É importante que, pelo menos no início do projeto, os
professores envolvidos (multiplicadores) tenham uma ótima capacitação de um enxadrista, pois
isto garantirá o sucesso das atividades pedagógicas.
Estou insistindo na apresentação desta indicação, porque acredito na relevância do tema
para a formação de nossas crianças e de nossos jovens.
Pelas razões mencionadas, estou repetindo o pedido apresentado desde 2014.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de junho de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 068/2016
“Criação da prática e do clube de xadrez na cidade.”
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 têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de
Roseira, Jonas Polydoro, que solicite, através das Secretarias de Educação e Esportes, um estudo
para a Criação da prática e do clube de xadrez na cidade.
Que deste se dê conhecimento aos diretores das referidas secretarias..

Justificativa

O xadrez é um jogo que estimula a inteligência, a amizade, o gosto pela observação e,
enfim, é um jogo milenar apreciado por pessoas de todas as idades em todo o mundo.
Por esta razão, sugiro às referidas secretarias que desenvolvam um projeto em conjunto
para o exercício e o estímulo do jogo de xadrez em nossa cidade.
A criação de campeonatos e do clube de xadrez são elementos importantes para o
fomento deste jogo em nosso município.
Este projeto é uma boa maneira de tirar alguns jovens do excessivo mundo virtual e, ao
mesmo tempo, de ampliar a presença da terceira idade em atividades lúdicas; contribuindo dessa
maneira, com a saúde de nossos idosos.
As praças podem ter mesas pintadas como se fossem tabuleiros e, como já salientei,
campeonatos de todas as idades podem ser articulados pelas referidas secretarias, inclusive com
a participação de professores e alunos.
Este é um projeto que une uma relação fundamental entre cultura e saúde.
O projeto que efetivamente resulta em custos mínimos, poderá trazer grandes resultados
para a vida de muita gente.

As cidades do século XXI precisam buscar alternativas de lazer, saúde e cultura para os
jovens e idosos, pois esta é uma exigência do mundo contemporâneo.
Pelas razões mencionadas, estou repetindo o pedido apresentado desde 2014, pois
acredito na relevância da indicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de junho de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

