INDICAÇÃO Nº 082/2016
Considerando que o dever dos vereadores é fiscalizar e zelar pelo bem estar do
município.
Considerando que no Centro da cidade, os moradores da R. Dom Epaminondas em frente
à residência nº 200 estão reivindicando a operação tapa buraco, pois devido ao grande
movimento de caminhões e ônibus na citada rua, ocasionou buracos, causando transtornos aos
moradores e principalmente a moradora da residência nº 200, pois os veículos para desviarem do
buraco passam rente a calçada e a casa da mesma.
Considerando que existe risco do motorista perder o controle do veículo devido ao
buraco, gerando insegurança aos moradores da rua, solicito 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.
Solicito que seja enviado uma copia a Dona Davina, Moradora da Rua Dom
Epaminondas, nº 200 .
No aguardo nossos agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 12 de setembro 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 083/2016

Considerando que é dever do Vereador levar ao Conhecimento do Executivo Municipal
todos os pedidos da população para possível providência.

A presente indicação tem por objetivo que seja construído um cemitério de animais em
nosso município. O assunto é polêmico, mas nos faz pensar sobre a seguinte questão: para onde
podemos levar o nosso bichinho quando ele morrer? Quem já perdeu um animal de estimação
sabe que esse é um momento de muita tristeza.

Considerando que quando um animal de estimação morre a primeira atitude do dono e
enterrá-lo no quintal. Para que de certa forma, o animal querido continue perto dos membros da
família. No entanto é proibido enterrar animais em quintal. O motivo é que pode causar danos
para a saúde de outros animais, dos familiares e também ao meio ambiente.

Considerando que se o animal morreu em decorrência de doenças que podem ser
transmitidas ao homem, como toxoplasmose, leptospirose, raiva, psitacose (em aves), viroses
transmitidas entre animais ou de causa desconhecida, a situação é mais grave ainda.

Considerando ainda que existe descarte de animais em terrenos baldio, que nem ao menos
são enterrados, que se decompõe ao ar livre gerando mau cheiro, e prejudicando moradores
vizinhos desses terrenos, considerando que com essa área diminuiria o inconveniente para a
população e a degradação ao meio ambiente.

Pelas considerações mencionadas indico ao Exmo Sr. Prefeito que seja estudada a
possibilidade da criação de uma área adequada para enterro dos animais.

Desde já sabendo do compromisso com os nossos munícipes, os nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de setembro 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 084/2016

“Fornecer suporte, mastros e bandeiras do Brasil, São Paulo e Roseira para a EMEIEF
Prof. Padre Geraldo de Almeida Sampaio, e para as escolas municipais que, porventura,
não tiverem este kit completo”

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
Diretor da Secretaria Municipal de Educação, Senhor Edson Medeiros de Souza, um estudo
sobre a possibilidade de fornecer suporte, mastros e bandeiras do Brasil, São Paulo e Roseira
para a EMEIEF Prof. Padre Geraldo de Almeida Sampaio, e para as escolas municipais que,
porventura, não tiverem este kit completo.
Que deste se dê conhecimento a toda equipe gestora e comunidade educativa da EMEIEF
Prof. Padre Geraldo de Almeida Sampaio.

Justificativa

Visitando a feira pedagógica da EMEIEF Prof. Padre Geraldo de Almeida Sampaio,
realizada no último dia 06 de setembro, constatei, em conversa com membros da equipe gestora,
que a escola não tem o suporte, mastros e bandeiras do Brasil, São Paulo e Roseira, para a
realização de seus eventos.
Portanto, solicito ao diretor da secretaria de educação, Senhor Edson Medeiros de Souza,
que faça a aquisição do material supracitado, pois trata-se de algo importante para fortalecer o
espírito cívico dos alunos da referida escola.

Solicito, ainda, que a mesma aquisição se estenda para todas as escolas que, porventura,
não tenham o material aqui apontado.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação.
Plenário vereador João Caltabiano, 12 de setembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 085/2016

“Iluminar e arborizar os locais onde foram instaladas academias ao ar livre no Residencial
Nova Era e 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 aos
setores competentes os procedimentos de iluminação e arborização dos locais onde foram
instaladas academias ao ar livre no Residencial Nova Era e Residencial Prefeito Francisco de
Assis Vieira Filho (Chesco).
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Vice-Prefeito de Roseira, Altamiro Mendes de
Andrade Filho.

Justificativa

Esta medida contribuirá para deixar estes importantes espaços de esporte, saúde e lazer
mais bonitos e seguros.
Vale destacar que a iluminação possibilitará aos freqüentadores das referidas academias
mais segurança e mais tempo para o uso dos aparelhos, principalmente às pessoas que trabalham
o dia todo e, portanto, só podem desfrutar deste espaço no período noturno.
A arborização tornará as academias mais bonitas e, além de tudo, contribuirá para
garantir sombra e melhoria na qualidade do ar.

Sugiro que tal medida se estenda para todos os lugares onde foram e serão implantados
playgrounds e academias ao ar livre e, obviamente, os objetos desta indicação sejam necessários.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de setembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 086/2016
“Reforma do Salão Municipal de Eventos Benedito Ranulfo de Lima.”
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 Reforma do Salão Municipal de Eventos Benedito Ranulfo de Lima.
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Vice-Prefeito de Roseira, Altamiro Mendes de
Andrade Filho.
Justificativa
Em visita ao local, pude perceber que o mesmo precisa de pequenas reformas, pois o
forro, pelo menos em alguns lugares, não se encontra em boas condições e os banheiros precisam
de reparos no encanamento. Também é necessária limpeza e organização da sala de projeção.
Além do exposto, é necessário reformar e trocar algumas poltronas (longarinas), para que
o público presente no local tenha mais conforto.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 26 de setembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 087/2016
“Pontos de apoio aos romeiros que passam pela Rodovia NovaDutra e SP 62 em
peregrinação à cidade de Aparecida nos dias 11 e 12 de outubro”
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 (secretarias), em parceria com a paróquia Sant’Ana, a colocação de pontos
de apoio aos romeiros que passam pela rodovia NovaDutra e SP 62 em peregrinação à cidade de
Aparecida nos dias 11 e 12 de outubro.
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Vice-Prefeito de Roseira, Altamiro Mendes de
Andrade Filho, ao Reverendíssimo Padre José Ferreira da Silva, Pároco da Paróquia de
Sant’Ana.
Justificativa
Como é do conhecimento de todos, nos dias 11 e 12 de outubro, muitos fiéis e peregrinos
de Nossa Senhora Aparecida transitam pela NovaDutra e SP 62 com destino à Aparecida, vindos
de diversos lugares do país, principalmente do Estado de São Paulo.
Nos últimos anos, algumas pessoas de boa vontade têm se mobilizado, em diferentes
pontos da rodovia NovaDutra, para ajudar estes caminheiros que cumprem suas promessas
durante o período da festa da padroeira do Brasil.
Colocar pontos de apoio aos romeiros em Roseira, através de uma parceria entre
prefeitura e paróquia, significa demonstrar solidariedade aos peregrinos que por aqui passam
rumo a nossa cidade vizinha. É um gesto solidário e fraterno com nossos irmãos que caminham
em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

Estes pontos de apoio contribuirão para oferecer: descanso, água, café, frutas, lanches e
fornecer alguns medicamentos, principalmente para fazer curativos nos possíveis pés
machucados.
O trabalho em conjunto da prefeitura, paróquia – que faz parte da diocese de Aparecida –
e paroquianos será fundamental para a realização desse projeto de fé, amor, solidariedade e
fraternidade.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 26 de setembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 088/2016
“Programação especial para as crianças durante o mês de outubro.”
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 (Secretarias) a realização de uma programação especial para as crianças
durante o mês de outubro.
Justificativa
Para comemorar não só o dia das crianças, 12 de outubro, mas o mês da criança sugiro
que muitas atividades educacionais, culturais e, sobretudo, atividades de lazer, sejam
programadas pelas secretarias municipais.
Nossas crianças merecem toda dedicação e empenho do poder público no que concerne a
políticas públicas que favoreçam seu bem-estar e um indispensável crescimento saudável.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 03 de outubro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 089/2016

“Continuação da substituição de Postes de Madeira na
Rua Torazo Yaegashi, 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 a EDP
Bandeirante a Continuação da Substituição de Postes de Madeira na Rua Torazo Yaegashi,
Jardim Primavera.

Que deste se de conhecimento a EDP Bandeirante.

Justificativa
Em primeiro lugar, quero agradecer a EDP Bandeirante por atender minha solicitação no
que tange a troca de dois postes na referida rua, ambos nas proximidades da EMEIEF Prof. Padre
Geraldo de Almeida Sampaio. Em segundo lugar, solicito a continuidade deste trabalho, pois
existem mais postes de madeira danificados e deteriorados pelo tempo, ou seja, pela ação da
natureza.

Os postes estão ocos e oferecem perigo para a segurança da vizinhança e de todos que por
ali passam. A rede elétrica é fundamental para o conforto, a segurança e o bem-estar das pessoas,
mas precisa ser muito bem cuidada; daí a importância da verificação constante dos postes.
Que os postes sejam devidamente verificados e trocados, pelo menos os que estão mais
comprometidos pela ação do tempo.

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de outubro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 090/2016

“Criação de um espaço especializado em pediatria
dentro da Unidade Mista de Saúde”

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
Responsável pela Secretaria de Saúde a criação de um espaço especializado em pediatria dentro
da Unidade Mista de Saúde.

Justificativa

A consulta com o pediatra deve visar principalmente o bem estar da criança, provendo
saúde e não somente tratando doenças, pois é fundamental para o desenvolvimento da mesma.

O ambiente de pediatria deve ter características específicas de acordo com o universo
infantil, pois o espaço adequado (pinturas com desenhos, móveis e brinquedos) para o
atendimento das crianças, sem dúvida, possibilitará consultas mais agradáveis e mais
humanizadas, tornando a relação pediatra-criança muito mais tranqüila e eficiente.

Neste ambiente específico para espera e consulta das crianças, também pode ser
reservado um espaço para a vacinação das mesmas. As crianças merecem todo respeito e carinho
do poder público.

Vale lembrar que estou reiterando este pedido salutar por julgar algo significativo para as
crianças do município.

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de outubro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 091/2016
Considerando que é função do vereador levar ao conhecimento do Executivo Municipal
todos os pedidos da população para posterior estudo e providências.
Considerando que no entroncamento da Rua Expedido Marcondes com a Rua Benedito
Carvalho no Residencial Nossa Senhora da Piedade no bairro de Roseira Velha existem buracos
oferecendo risco de acidente aos motoristas que trafegam pelo local.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro que através
do DSM providencie operação tapa buraco no local.
Plenário vereador João Caltabiano, 17 de outubro 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 092/2016

Considerando que no Bairro do Veloso existe uma academia ao ar livre, bastante utilizada
pela população.
Considerando que muitas das pessoas que utilizam a academia tem filhos e que seria útil
algo que as proporcionassem entretenimento enquanto as mães fazem uso da academia.
Considerado ser um pedido de várias mães que utilizam o local.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, seja instalada no Bairro do Veloso um parquinho próximo a
academia, afim de entreter os filhos das pessoas que fazem uso da academia ao ar livre.
Plenário vereador João Caltabiano, 17 de outubro 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 093/2016

“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

Novamente fui cobrado por 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.
Por conseguinte, este é um pedido muito importante para evitar possíveis acidentes no
local.

Quero ressaltar que este pedido já foi por mim apresentado no dia 15 de fevereiro deste
ano. Portanto, em função de nova solicitação dos munícipes, estou reiterando esta relevante
petição.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de novembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

