
 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

 

INDICAÇÃO Nº 031/2017 

 

 

Considerando que esta vereadora recebeu reclamações de munícipes  quanto ao 

problema existente para estacionar veículo na Praça Sant’Ana.  

 

Considerando que o número de vagas para estacionamento nesta praça é muito 

reduzido e não atende a demanda. 

 

Considerando que no horário comercial o trânsito do Centro de nossa cidade é 

bem movimentado por veículos. 

 

Considerando a grande procura por vaga para estacionar o veículo no horário 

citado acima. 

 

Considerando que muitos motoristas não estacionam seu veículo adequadamente 

e assim o número de vagas fica restrito. 

 

Considerando que já ocorreram acidentes nesta praça, dos quais vários foram 

referentes a esbarrões tanto em veículos em movimento quanto em veículos parados e até 

mesmo em pedestres e ciclistas 

 

Considerando que estes acidentes ocorreram devido a falta de sinalização do 

espaço que cada veículo deve ocupar. 

 

Considerando que as faixas para demarcar o espaço para estacionar o veículo é 

são importantes para que haja organização e que ninguém invada o espaço do outro e que 

haverá maior número de vagas. 
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Na certeza de que este simples serviço favorecerá o estacionamento de veículos 

na praça citada acima, faz com que esta vereadora indique ao poder executivo a pintura 

das faixas de sinalização e que esta indicação seja atendida em caráter de urgência. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 03 de abril de 2017. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereador Nelson Teixeira Madruga 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva 
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INDICAÇÃO Nº 032/2017 

 

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, 03 de abril de 2017. 

 

 

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Gustavo Fonseca Mendes Vereador Joel Polydoro 

  

  

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

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 033/2017 

 

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, 03 de abril de 2017. 

 

 

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Gustavo Fonseca Mendes Vereador Joel Polydoro 

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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INDICAÇÃO Nº 034/2017 

 

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e 

assessorar o executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da 

qualidade de vida do povo. Assim sendo, indico ao Sr. Prefeito Municipal de Roseira 

Jonas Polydoro, para que dentro das possibilidades, faça o reparo dos postes de luz que 

iluminam a Rua Benedito Monteiro no bairro do Pedro Leme. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 03 de abril de 2017. 

 

 

Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Joel Polydoro 

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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INDICAÇÃO Nº 035/2017 

 

Indico ao Executivo Municipal, Prefeito Jonas Polydoro,a instalação de um 

redutor de velocidade e sinalização na Rua Benedito Monteiro Santos França ao lado da 

EMEI Pelerson Soares Penido, no bairro Pedro Leme. 

 

Justificativa: 

 

Faz-se necessário o atendimento desta reivindicação para que se possa dar mais 

segurança aos usuários, pois esta é uma área escolar, com tráfego em determinados 

horários intenso de veículos e pedestres. 

Assim, o objetivo desta indicação é evitar que futuros acidentes ocorram, haja 

vista que muitos veículos excedem a velocidade. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de abril de 2017. 

 

 

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereador José Altair da Silva Rangel 
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INDICAÇÃO Nº 036/2017 

 

Indico ao Executivo Municipal, Prefeito Jonas Polydoro, o plantio de mudas de 

árvores próximo a Pista de Skate e da Academia ao Ar livre do Bairro Jardim Primavera. 

 

Justificativa: 

 

Prestigiei o Campeonato de Skate realizado pela Secretaria de Esporte e Prefeitura 

Municipal e observei na área que hoje já conta com uma belíssima pista de skate, um 

campo de futebol society e uma academia ao ar livre, ainda não foi realizado o plantio de 

mudas de árvores. 

Sugiro uma parceria entre a Prefeitura, a Escola Pe. Geraldo e a Faculdade FARO 

para a realização desse plantio. 

Seria uma atividade inesquecível para os alunos que no futuro vão usufruir de uma 

área mais agradável, com sombra e ainda adquirir conscientização da preservação do meio 

ambiente. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de abril de 2017. 

 

 

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereador José Altair da Silva Rangel 
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CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 037/2017 

 

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a 

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

Considerando que na Rodovia SP 62,  na altura do número 07, existe uma rua de 

fronte com mais de quarenta metros de extensão sem pavimentação. 

Considerando ser um pedido do Sr. Daniel e demais moradores, que residem na 

localidade a mais de 30 anos. 

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

para que dentro das possibilidades, seja feita a colocação de guia com sarjeta e 

pavimentação do local com bloquetes. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de abril de 2017. 

 

 

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Gustavo Fonseca Mendes Vereador Joel Polydoro 

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 
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INDICAÇÃO Nº 038/2017 

 

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

conhecimento os problemas que afetam os nossos munícipes. 

Considerando que é problema constante nas quadras cobertas o despejo de sujeira 

no local tais como: embalagens de biscoitos, de salgados  e de doces, frascos de 

refrigerante, etc. 

Pelos considerandos, indico ao senhor prefeito Jonas Polydoro que sejam 

colocadas placas de sinalização nas quadras, solicitando que os esportistas que fazem uso 

do local recolham o lixo. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de abril de 2017. 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
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INDICAÇÃO Nº 039/2017 

 

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a 

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

Considerando que no Centro Comunitário da Nova Era não possui freezer para 

atender os moradores quando são realizados eventos no local. 

Considerando que sempre que acontece algum evento no local, existe a 

necessidade de se emprestar o freezer de outros lugares, gerando a dependência de 

terceiros no empréstimo e no transporte até o local. 

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

a aquisição, na medida do possível, de um freezer para ser deixado em definitivo no local, 

visto ser um pedido dos moradores. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de abril de 2017. 

 

 

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Gustavo Fonseca Mendes Vereador Joel Polydoro 

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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INDICAÇÃO Nº 040/2017 

 

Considerando que esta vereadora foi procurada por munícipes e que os mesmos 

relataram a necessidade da instalação de lombada (quebra-mola ou obstáculo) em várias 

ruas da cidade. 

 

 

Considerando que a lombada é um obstáculo físico horizontal que tem por 

objetivo reduzir a velocidade dos veículos para a segurança dos pedestres e da população 

em geral, evitando o excesso de velocidade dos automóveis em vias públicas.  

 

 

Considerando também que se o condutor do veículo passar rápido demais em uma 

lombada,  poderá danificar o sistema de suspensão, ou até mesmo outras peças, 

dependendo do impacto, assim os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade. 

 

 

Considerando que o simples fato de existir uma lombada, já se supõe que existe 

uma regra a ser respeitada, pelo menos o “bom senso comum” de estarmos em alerta, pois 

a qualquer momento poderá surgir algo em nossa frente. 

 

 

 Considerando que as lombadas devem obedecer aos padrões e critérios 

estabelecidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) inclusive no que diz 

respeito a sinalização. 

 

 

Considerando que o uso de lombada é para a prevenção de acidentes. 

 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

Considerando que a função de um vereador é trabalhar em prol do bem estar da 

população, principalmente no que diz respeito a segurança, esta vereadora indica ao poder 

executivo, em caráter de urgência, a instalação de lombada nas seguintes ruas: 

 

• Avenida Benedito Monteiro Santos França Filho (entre o Postinho de 

Saúde e a Igreja Quadrangular no bairro Jardim Primavera); 

 

• Rua Mário Monteiro Santos França (próximo a rotatória que liga os bairros 

Jardim Primavera e Vila Roma); 

 

• Rua Purcilia Vieira de Paula Santos (passando pelo Postinho de Saúde, 

sentido em direção ao bairro Vila Velha); 

 

 

Aproveito para solicitar o encaminhamento de uma cópia desta indicação ao 

responsável direto pelos Serviços Municipais. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de abril de 2017. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereador Isaias Eleutério da Silva 
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INDICAÇÃO Nº 041/2017 

Considerando a preocupação de muitos munícipes em relação a falta de 

iluminação pública adequada em vários pontos da cidade e o fato dos mesmos procurarem 

por esta vereadora depositando uma confiança em meu trabalho. 

Considerando que a iluminação pública tem por objetivo fornecer a segurança do 

cidadão, zelar pela circulação das pessoas a qualquer hora permitindo também o lazer 

noturno e a segurança nesses locais. 

Considerando que para tanto, é necessário que a luz nas ruas, avenidas e áreas de 

lazer como praças, parques e academias ao ar livre seja eficiente e que proporcione ao 

cidadão uma visão privilegiada do que está a sua volta. 

 Considerando que esta vereadora está disposta a exercer sua função de 

colaboradora no bem estar da população e no desenvolvimento da cidade, indico ao poder 

executivo que, juntamente com a empresa responsável pela prestação deste serviço  

solucione o problema de falta da iluminação pública em vários pontos da cidade e que 

estabeleça um cronograma para a devida manutenção da rede elétrica e que este 

cronograma seja previamente informado a população, podendo assim serem utilizados os 

meios de comunicação. 

Aproveito para solicitar que uma cópia desta indicação seja encaminhada ao 

representante da empresa EDP Bandeirante. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de abril de 2017. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereador Isaias Eleutério da Silva 
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INDICAÇÃO Nº 042/2017 

 

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

conhecimento os problemas que afetam os nossos munícipes. 

Considerando que no túnel de passagem de estudantes próximo ao restaurante 

Paineiras existem vergalhões expostos na boca de lobo causando perigo de acidentes bem 

como transtorno aos condutores de veículos, pois alguns já tiveram seus pneus estourados 

no local. 

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

departamento responsável que solucione o problema. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de abril de 2017. 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
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INDICAÇÃO Nº 043/2017 

 

Indico ao Executivo Municipal a colocação de luminárias no local, academia ao 

ar livre e parque de diversão próximo a pista de skate no bairro Jardim Primavera. 

 

Justificativa: 

 

Justifica-se o pedido que visa proporcionar aos usuários, maior conforto e assim, 

possibilitando a utilização com segurança no período da noite. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de abril de 2017. 

 

 

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereador José Altair da Silva Rangel 
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INDICAÇÃO Nº 044/2017 

 

Indica ao Executivo Municipal, que dentro das possibilidades do município, 

aconteça a comemoração do Dia Mundial do Trabalho. 

 

Justificativa: 

 

Neste dia tão importante para os trabalhadores em geral e para os servidores 

públicos em particular, a homenagem seria de grande valia, já que o trabalho por eles 

desenvolvido é fundamental para a vida da cidade. 

Assim sendo, sugiro que o executivo municipal que prepare, através da 

coordenação dos diretores de secretarias, atividades que promovam: lazer, cultura, 

religiosidade, saúde e bem estar para todos os servidores. 

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de abril de 2017. 

 

 

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereador José Altair da Silva Rangel 
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INDICAÇÃO Nº 045/2017 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos munícipes, proporcionando assim o bem estar da 

população. 

Considerando que no Cemitério municipal existe um ponto de distribuição de água 

junto a capela, dificultando as pessoas que realizam limpezas nos túmulos e obras 

necessárias  de manutenção. 

Considerando ainda que hoje o cemitério foi ampliado onde são realizadas obras 

com  frequência. 

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

a colocação de pontos de água, na parte alta e na  parte ampliada, o que facilitaria muito 

aos munícipes que  trabalham com obras ou limpeza. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de maio de 2017. 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

Autor da Indicação 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 046/2017 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as necessidades e reivindicações dos munícipes, proporcionando assim o bem 

estar da população. 

Considerando a necessidade de preservar o patrimônio público. 

Considerando que a Capela do cemitério municipal ,necessita de reparos urgentes 

,no forro e telhado. 

Considerando que se tal reparo não for feito o quanto antes , ocasionará ainda mais 

danos a construção, mesmo porque aquela edificação foi construída nos anos 1980. 

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

a possibilidade  de se efetuar tal obra. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de maio de 2017. 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 047/2017 

 

Considerando que o vereador é um agente político que tem a função de legislar, 

fiscalizar e assessorar o executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a 

melhoria da qualidade de vida do povo. 

Considerando que a Estrada Pedro Galvão França Rangel possui uma ciclovia com 

constante tráfego de pedestres e ciclistas durante o dia e noite. 

Considerando que tal ciclovia encontra-se sem iluminação. 

Considerando que a iluminação também é segurança. 

Assim sendo, indico ao Sr. Prefeito Municipal de Roseira Jonas Polydoro, para 

que dentro das possibilidades, faça a instalação de postes de luz nessa ciclovia. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de maio de 2017. 

 

 

Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Joel Polydoro 

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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INDICAÇÃO Nº 048/2017 

 

Considerando que a nossa cidade possui um Anfiteatro bem localizado. 

Considerando que muitos não tem acesso a parte cultural como teatros, musical e 

filmes. 

Considerando que seria de grande valia oferecer a nossa população uma 

programação mensal de atividades culturais. 

Indico ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que seja organizado junto 

a secretaria de cultura um cronograma ou agenda cultural para funcionar no Anfiteatro 

Benedito Ranulfo de Lima e que o mesmo seja gratuito, a fim de atender a todos. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de maio de 2017. 

 

 

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereador José Altair da Silva Rangel 
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INDICAÇÃO Nº 049/2017 

 

Considerando que esta vereadora tem por objetivo ouvir os pedidos da população. 

Considerando que fui procurada por moradores da Rua Marinete Barros Costa, do 

bairro Pedro Leme, onde foi feita uma reclamação quanto a lâmpada de um poste que está 

acesa 24 horas por dia. 

Considerando o relato desses moradores de esta lâmpada está nesta situação, 

aproximadamente a um ano. 

Considerando que o custo desta lâmpada acesa gera gasto aos cofres públicos e 

que este gasto acaba sendo compensado através de cobrança de impostos que saem do 

bolso dos próprios moradores. 

Considerando que este problema é dever do poder executivo informar a empresa 

prestadora por este serviço. 

Considerando que a empresa também tem que fazer vistoria periódica, ou seja, 

manutenção na iluminação de toda a cidade. 

Pelos considerandos acima mencionados, esta vereadora que zela pelo bem 

comum, indica ao poder executivo que tome as providências cabíveis e com urgência. 

Afinal cada lâmpada acesa gera custo, e um custo muito alto, principalmente estando 

acesa 24 horas por dia. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de maio de 2017. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereador Isaias Eleutério da Silva 

  

  

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 050/2017 

 

Considerando o bem comum da população principalmente no que está relacionado 

a segurança e a liberdade de ir e vir pelas ruas da cidade. 

Considerando que várias partes da cidade estão com problema relacionado a 

iluminação. 

Considerando a preocupação, não somente de quem utiliza a Avenida João 

Caltabiano, mas também dos moradores do trecho desta avenida que faz a ligação dos 

bairros Jardim Primavera e Vila Roma ao bairro Vila Prado, ou vice-versa. 

Considerando que neste trecho da avenida há uma ruela que também serve de 

deslocamento de um bairro ao outro e que por motivo de segurança se faz urgente a 

instalação de mais um poste de iluminação nesta avenida. 

Considerando o grande fluxo de pessoas, seja a pé ou não, que transitam por esta 

avenida. 

Considerando a necessidade de uma iluminação de qualidade neste trecho da 

avenida, indico ao poder executivo que tome providência urgente. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de maio de 2017. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereador Isaias Eleutério da Silva 

 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 051/2017 

 

Considerando que a Educação Escolar está sempre em transformação; 

Considerando que mesmo com tantos desafios esse tipo de educação se mantém 

pautado no valor cívico e moral; 

Considerando que em nossas escolas municipais ocorre uma vez na semana o 

“Culto à Bandeira”, pois esse tipo de valor direciona o cidadão(ã) à responsabilidade em 

todas as suas atitudes; 

Assim, indico ao poder executivo que disponibilize as bandeiras - nacional, 

estadual e municipal em tamanho oficial, para as escolas e creches de nosso município 

que ainda não tenham estes símbolos. Também que seja disponibilizado o Hino de 

Roseira, pois ele complementa o Projeto “Valores”. 

Observação: é necessário que se faça primeiramente um levantamento diante às 

escolas e creches para obtenção da informação da necessidade e de qual bandeira. Afinal, 

tudo será adquirido com verba pública. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de junho de 2017. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereador Isaias Eleutério da Silva 

 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 052/2017 

 

Considerando que todo serviço, em especial os prestados pela prefeitura devem 

ter começo, meio e fim; 

Considerando que em algumas ruas foram instaladas travessias elevadas ( em 

frente a igreja Congregação do Brasil no bairro Vila Roma, em frente ao ponto comercial 

do Ronaldo, na ruas próximas ao supermercado D+); 

Considerando o fluxo tanto de veículos automotorizados quanto ciclistas e 

pedestres que depende de segurança no trânsito; 

Considerando que todo serviço precisa ser realizado com responsabilidade e que 

ainda não aconteceu a pintura destas travessias; 

Indico ao poder executivo que providencie, juntamente ao responsável pelo setor 

de Serviços e Obras, a pintura destas travessias. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de junho de 2017. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereador Isaias Eleutério da Silva 

 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

 

INDICAÇÃO Nº 053/2017 

 

Considerando que se aproxima o mês de julho, e com ele a tão esperada férias dos 

alunos da rede municipal e estadual. 

Considerando que temos em nosso município, diversos pontos para serem 

explorados durante esta data, tais como: praças, quadras, campos, academias ao ar livre, 

centro comunitários, pista de skate, anfiteatro e até mesmo as escolas. 

Considerando que o lazer também é de suma importância,pois traz diversos 

benefícios para todos os membros da família. 

Indico ao Sr. Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que solicite ao Diretor da 

Secretaria de Educação e Cultura, o Sr. Edson Medeiros de Souza e a Secretária de 

Esportes, a Senhora Rafaela de Jesus Teixeira, uma programação "Especial de Férias", 

para disponibilizarem a toda população durante este mês de julho. 

Solicito ainda, que essa programação se estenda a todos os bairros de nossa cidade. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de junho de 2017. 

 

 

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

Autora da Indicação 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereador José Altair da Silva Rangel 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 054/2017 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos munícipes, proporcionando assim o bem estar da 

população . 

Considerando que na Escola Ana de Barros Sernigoi no bairro do Pedro Leme 

existe uma árvore de grande porte,medindo aproximadamente 15 metros de altura na área 

interna da escola. 

Considerando ainda que como medida preventiva, devemos estar atento a tudo 

que ofereça risco potencial aos alunos, funcionários e aos pais que levam seus filhos à 

referida escola. 

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

uma poda junto a referida árvore, evitando com isso maiores transtornos, principalmente 

em relação à sua altura. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de junho de 2017. 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

Autor da Indicação 

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 055/2017 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos munícipes, proporcionando assim o bem estar da 

população . 

Considerando que hoje a responsabilidade de cuidar da iluminação pública é do 

Executivo Municipal. 

Considerando a necessidade de manter a cidade iluminada em todos os 

logradouros públicos, principalmente naqueles locais onde ainda não são contemplados 

com o braço que suporta a luminária. 

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

a colocação de um braço com luminária na rua Seis de Janeiro na região das chácaras no 

primeiro poste onde está às escuras, prejudicando assim os moradores que acessam suas 

residências e a linha secundaria passa à menos de dez metros do local, facilitando assim 

a colocação e a resposta aos moradores. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de junho de 2017. 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

Autor da Indicação 

  

  

  

  

  

  

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 056/2017 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento da administração 

municipal todos os problemas que afetam a população, para posteriores providências. 

Considerando que a Rua Coronel Rodophiano de Barros encontra-se com muito 

mato dos dois lados da via oferecendo insegurança aos munícipes que precisam utilizar a 

mesma. 

Pelos considerandos indico ao Executivo Municipal para que, junto ao DSM, 

providencie a limpeza da rua citada, para dar mais segurança a população. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de junho de 2017. 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

  

  

 

 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 057/2017 

 

Considerando ser da competência do cargo de vereador, ouvir e encaminhar ao 

executivo municipal todas as sugestões e reclamações da população. 

Considerando que foram feitos vários pedidos a Prefeitura com relação as árvores 

que se encontram com seus galhos entre a fiação da rede elétrica, nas ruas do centro e dos 

bairros do município de Roseira. 

Considerando que muitas dessas árvores já estão secas, havendo um grande risco 

de virem a cair e com isso causar desconforto aos munícipes. 

Considerando que dentre essas árvores citadas, existem três em situação crítica na 

Rua João Jacinto no Bairro Vila Velha, onde duas já estão secas e uma tem seus galhos 

entre os fios da rede elétrica. 

Considerando que essa indicação tem como objetivo atender a solicitação de 

munícipes de Roseira. 

Pelos considerandos, indico ao exmo Prefeito Municipal Senhor Jonas Polydoro 

que, junto ao departamento responsável, seja feito uma avaliação das árvores que se 

encontram nessas condições em todo o município, principalmente as citadas 

anteriormente, afim de efetuar poda ou remoção de acordo com a necessidade, afim de se 

evitar futuros transtornos. 

Que deste se dê conhecimento ao Departamento de Serviços Municipais. 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de junho de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor da Indicação 

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves  Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 058/2017 

 

Considerando que o vereador tem como função preservar o bem estar e a 

segurança dos munícipes e para isso deve encaminhar ao executivo municipal todas as 

solicitações dos mesmos. 

Considerando que na rua Porcilio Vieira dos Santos existem algumas luminárias 

apagadas, oferecendo insegurança aos munícipes que residem no local. 

Pelos considerandos indico ao exmo Prefeito Municipal Senhor Jonas Polydoro 

que solicite os reparos nas luminárias citadas, afim de proporcionar mais conforto e 

segurança aos munícipes que residem no local. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de junho de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor da Indicação 

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves  Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 059/2017 

 

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a 

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

Considerando que na entrada da Fazenda Albertina tem dois postes sem 

iluminação (braço e luminária). 

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

para que dentro das possibilidades, sejam instalados os braços e as luminárias no referido 

local, afim de proporcionar maior segurança aos munícipes que transitam pelo local. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de junho de 2017. 

 

 

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Gustavo Fonseca Mendes Vereador Joel Polydoro 

  

  

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

 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 060/2017 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos munícipes, proporcionando assim o bem estar da 

população . 

Considerando que em nosso município existem vários comerciantes regularizado 

em áreas diversas. 

Considerando a crise que afeta todo nosso país,inúmeras famílias devido ao 

desemprego, buscam a informalidade como forma de sobrevivência. 

Considerando ainda esse crescimento desordenado das atividades comerciais, 

além de representar risco a saúde, deixa de gerar os devidos impostos ao município, bem 

como os comerciantes já regularizados se sente prejudicado por tais atividades. 

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

que através dos fiscais da Prefeitura, visitem todos os estabelecimentos comerciais  

verificando a situação atual, e consequentemente a regularização dos que ainda não estão 

aptos. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 26 de junho de 2017. 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

Autor da Indicação 

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº 061/2017 

 

Considerando que o vereador tem como uma de suas funções estar atento aos 

serviços prestados no município e, sendo assim, deve zelar pelas condições dos imóveis 

pertencentes as repartições pública. 

Considerando que no Posto Médico do bairro Jardim Primavera, o telhado 

necessita de reparos urgentes, afim de evitar danos maiores, pois faltam aproximadamente 

20 telhas romanas e existe o risco de danificar o madeiramento e o aparelho de ar 

condicionado do local.  

Por essas considerações, indico ao exmo Prefeito Municipal senhor Jonas 

Polydoro, junto ao órgão responsável, que seja efetuada a manutenção no local, afim de 

sanar o problema. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 26 de junho de 2017. 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira  

Autor da Indicação 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

 

 


