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INDICAÇÃO Nº. 81/10

Considerando que é dever do Vereador indicar ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara 

Municipal  de  Roseira,  medidas  que  contribuam  para  o  aperfeiçoamento  das  atividades  do 

Parlamento Municipal.

Considerando que visitando o site da Câmara Municipal de Roseira, na Rede Mundial 

de Computadores, Internet, verifica-se a ausência dos partidos políticos, na identificação individual 

dos  Vereadores,  que  além  da  função  parlamentar-legislativa,  também  exercem  representação 

política – partidária, ao qual está filiado e ao qual deve fidelidade partidária.

Considerando,  a  necessidade  de  se  fazer  uma revisão  e  uma atualização  dos  dados 

disponibilizados, no site da Câmara Municipal.

Considerando que o Quadro de Avisos,  da Câmara Municipal,  além de estar  com a 

apresentação  comprometida,  também  indica  pelo  volume  de  expedientes  ali  expostos,  estar 

saturado, ou, com o espaço insuficiente, e/ou, limitado, para atender as necessidades expositivas, de 

forma a facilitar a localização e a visualização dos expedientes expostos.

Indico  ao  Exmo.  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Roseira,  inserir  na 

identificação dos Vereadores no site da Câmara Municipal de Roseira, os partidos políticos aos 

quais estão filiados, determinar a revisão e atualização dos dados do município disponibilizados 

através do site da Câmara Municipal e substituição do quadro de avisos, em adiantado estado de 

uso,  por  outro,  em melhores  condições  e  de melhor  apresentação,  dentro  da  proposta  da  atual 

Presidência de melhorar a apresentação das instalações da Câmara Municipal, que vem passando 

por reformas.

Que se dê conhecimento por escrito ao Jornal “O APARECIDA”.

Plenário Vereador João Caltabiano, 20 de setembro de 2010.
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