INDICAÇÃO Nº 075/2016
“Recolher entulhos na Estrada Vale do Sol, no 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 recolhimento de entulhos na Estrada Vale do Sol, no Bairro Pedro Leme.
Justificativa
A presente indicação visa garantir a limpeza, segurança, saúde e bem-estar dos moradores
e visitantes do referido lugar.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de agosto de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 076/2016
Considerando que é dever do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal.
Considerando que vivemos em tempos difíceis, onde o desemprego e a escassez de
recursos é uma realidade.
Considerando que muitas famílias estão pleiteando a construção de calçadas em suas
residências, principalmente nos bairros.
Pelos considerandos, indico, ao Executivo Municipal, para que junto ao DSM,
providencie estudos para realização de mutirão de calçadas em todos os bairros, através de
parceria, atendendo assim a população mais carente de recursos para tal benfeitoria.

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de agosto 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 077/2016
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento da Administração
Municipal todos os problemas que afetam a população para posteriores providências.
Considerando que temos locais em calçadas que estão com tampas de galerias quebradas,
oferecendo riscos de acidentes a população.
Pelos considerandos, indico, ao Executivo Municipal para que junto ao DSM providencie
a troca das tampas de galeria na calçada próxima a passagem dos estudantes no centro da cidade
e na Rua Valentin Rocha, próximo a ponte, no bairro de Roseira Velha.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de agosto 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 078/2016
“Festejos para Comemorar o Dia do Funcionário Público.”
Sendo o vereador um interlocutor de todos os setores da população, venho pelo presente
documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que providencie,
dentro das possibilidades do município, Festejos para Comemorar o Dia do Funcionário Público.
Que deste se dê conhecimento aos Diretores das Secretarias e aos servidores municipais.
Justificativa
No dia 28 de outubro comemora-se o dia do funcionário público. A data foi instituída no
governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço
Público Civil, em 1937.
Em 1938 foi fundado o Departamento Administrativo do Serviço Público do Brasil, onde
esse tipo de serviço passou a ser mais utilizado.
As leis que regem os direitos e deveres dos funcionários que prestam serviços públicos
estão no decreto nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da comemoração
desse profissional.
(BARROS, Jussara De. "Dia do Servidor Público"; Brasil Escola. Disponível em
<http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-servidor-publico.htm>. Acesso em 10
de agosto de 2016)
Neste dia tão importante para os nossos servidores públicos, solicito ao executivo
municipal que estude, com muito carinho, a possibilidade de realizar uma festividade para todos
eles. Esta é uma maneira da administração municipal homenagear a dedicação e o empenho dos
servidores públicos da prefeitura. É também um momento de descontração para realizar uma
grande confraternização com os servidores de todas as secretarias, pois os mesmos necessitam
desse momento de lazer e descontração, até como forma de estímulo e nunca é demais lembrar,
que o trabalho por eles desenvolvido é fundamental para a vida da e na cidade, pois graças ao
trabalho por eles realizado que as coisas efetivamente acontecem no município.

Assim sendo, sugiro que o executivo municipal prepare, através da coordenação dos
diretores de secretarias, atividades que promovam: lazer, cultura, esporte, religiosidade,
gastronomia, saúde e bem-estar para todos os servidores e seus familiares.
A valorização dos servidores públicos é condição indispensável para o progresso da
cidade.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de agosto de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 079/2016
“Implantar ciclovias no município”

O vereador é um importante interlocutor de todos os setores organizados da sociedade e,
enfim, de toda a população. Dentro do universo de seus papéis, têm a competência de apresentar
sugestões para distintos assuntos, sempre visando à qualidade de vida dos munícipes. Assim
sendo, venho pelo presente documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas
Polydoro, que providencie, dentro das possibilidades do município, a implantação de ciclovias.

Justificativa

O mundo inteiro discute mobilidade urbana, qualidade de vida e meio ambiente saudável;
mesmo nas pequenas cidades.
Para garantir estes elementos preciosos para a vida e melhorar a organização do nosso
trânsito, acredito ser importante a implantação das ciclovias em nosso município.
Separadas dos carros por canteiros e à sombra de árvores ou representadas por uma faixa
pintada no chão (em vermelho), a ciclovia serve para melhorar e organizar o trânsito da cidade,
mas também serve como lazer e entretenimento mais seguro para as pessoas.
Aproveito o ensejo para solicitar a sinalização horizontal (pintura em vermelho) onde já
existe ciclovia no município, por exemplo: a ciclovia Benedito Vasconcelos dos Santos, na
Estrada Vicinal Pedro Galvão de França Rangel.
As cidades do século XXI precisam criar melhores condições de vida para os cidadãos,
pois só assim a correria e o estresse do cotidiano serão vencidos.

Estou reiterando o pedido apresentado em 2015 por julgá-lo relevante para a cidade.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de agosto de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 080/2016
“Construção de um parque ecológico para a cidade de Roseira”
O vereador é um importante interlocutor de todos os setores organizados da sociedade e,
enfim, de toda a população. Dentro do universo de seus papéis, têm a competência de apresentar
sugestões para distintos assuntos, sempre visando à qualidade de vida dos munícipes. Assim
sendo, venho pelo presente documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas
Polydoro, que estude com muito carinho, a possibilidade de construir um parque ecológico para
o município.
Justificativa
Vivemos numa época marcada pelo estresse, pela correria e, sobretudo, pela carência de
aprofundamento das relações humanas (amizades), pois o mundo virtual tem fragilizado os
vínculos humanos.
Os espaços públicos, neste contexto, são fundamentais para aproximar as pessoas,
fortalecer os laços familiares e ajudam a combater a correria e o estresse oriundos do nosso
modo de vida.
A construção de um parque ecológico será fundamental para a promoção do lazer, do
esporte, da cultura e, portanto, será algo valioso para todos os roseirenses.
Os parques urbanos são áreas verdes que podem trazer qualidade de vida para a
população, pois proporcionam contato com a natureza e suas estruturas e qualidade ambiental,
quando adequadas e atrativas, são determinantes para a realização de atividade física e o
lazer. Estas atividades trazem diferentes benefícios psicológicos, sociais e físicos a saúde dos
indivíduos, como, por exemplo, a redução do sedentarismo e ameniza o estresse do cotidiano
urbano.
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In:

http://revistas.ufpr.br/raega/article/view/30747/21483. Acesso em: 10/08/2016.)
Portanto, buscar uma área com bastante verde, organizá-la e dotá-la de academia, pista de
caminhada, quadra de vôlei de areia, playground, quiosques com bancos, ciclovia, redário e

outros elementos significativos para um parque ecológico, é algo fundamental para ampliar a
qualidade de vida do nosso povo.
Um parque ecológico é uma das exigências de uma nova concepção de cidade; uma
cidade em sintonia com as demandas do século XXI.
O parque será um grande atrativo para os jovens, as crianças e, enfim, toda a família
roseirense.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação; e aguardo, com muita
expectativa, uma boa resposta.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de agosto de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

INDICAÇÃO Nº 081/2016

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que na 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, 22 de agosto 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

