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INDICAÇÃO Nº 041/2011

Senhor Presidente

                              INDICO, a Vossa Excelência, na forma regimental, providências no sentido 

de ser verificada a possibilidade de:

•Disponibilizar a Lei Orgânica do Município de Roseira, as Leis Municipais, o Regimento 

Interno  desse  Legislativo,  no  site  da  Câmara  Municipal,  para  consulta  popular  e 

parlamentar,

•Disponibilizar no site da Câmara Municipal a prestação de contas do Parlamento Municipal, 

para consulta popular e parlamentar,

•Criar no site da Câmara Municipal de Roseira página com a composição das Comissões e da 

Mesa Diretora da Câmara Municipal, 

•Criar  email  individual,  dos  vereadores,  para  comunicação  ou  correspondência,  com  a 

população e autoridades solicitadas,

•Inserir na pagina dos vereadores, no site da Câmara Municipal, os partidos dos vereadores, 

email para correspondência e a votação obtida,

•Criar  página  com  as  fotos,  dos  Ex-Presidentes  da  Câmara  Municipal  de  Roseira,  para 

visitação pública,

•Substituir  o  quadro  de  avisos  da  Câmara  Municipal  de  Roseira,  que  contrasta  com  a 

composição mobiliária do prédio da Câmara Municipal,

•Atualizar os dados contidos no site da Câmara Municipal de Roseira, alguns dos quais estão 

desatualizados,

•Identificar as proposituras dos vereadores, indicações, requerimentos, moções e leis, pelo 

autor e assunto, para facilitar a sua localização no site da Câmara Municipal,

•Criar página no site, com a composição nominal das Câmaras Municipais anteriores a esta,

•Informatizar  a  pauta  e  o  expediente  das  sessões  e  disponibilizar  para  os  Vereadores 

interessados, economizando a produção de cópias xerográficas, tempo e dinheiro, que são 

inutilizadas posteriormente as sessões,

•Disponibilizar os sinais da internet da Câmara Municipal para a população, 
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•Disponibilizar a transmissão ou gravação da última sessão da Câmara Municipal, através da 

internet, para o público, que não pode acompanhar as sessões ao vivo,

•Instituir funcional de identificação parlamentar para os vereadores e identificação veicular 

para os vereadores que desejarem a referida identificação veicular,

•Inserir no site da Câmara o Hino Oficial de Roseira.

                        Considerando que as solicitações apresentadas por este Parlamentar, serão  

recebidas por Vossa Excelência,  a titulo de colaboração para melhor funcionamento do Poder 

Legislativo  Municipal  e,  considerando  ainda  que,  Vossa  Excelência,  vem adotando  medidas 

administrativas, racionalizando o espaço físico do prédio, tornando-o, mais funcional e prático 

para melhor atender ao público, a administração e a atividade parlamentar, inclusive, adiando 

uma  possível  ampliação  do  prédio  da  Câmara  Municipal,  para  um  momento  futuro,  mais 

oportuno, economizando recursos públicos, em favor do Município, que passa por dificuldades 

financeiras,  além  de  melhorar  a  apresentação  das  dependências  da  Câmara  Municipal  e 

modernizar  seu  funcionamento,  buscando  viabilizar  a  adaptação  do  prédio  a  legislação  da 

acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, já solicitadas por parlamentares 

que antecederam e que estão no exercício do mandato, além da identificação externa e pública do 

nome do patrono do prédio da Câmara Municipal e outras medidas, já tomadas e que estão sendo 

tomadas pela Presidência. 

Plenário Ver. João Caltabiano, 05 de Setembro de 2011.

Vereador Edson Chagas Rodrigues

Líder do PMDB

Vereador Claudinei Ramos    Vereador Francisco de Assis Moura Vieira
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Vereador Espedito Duarte Rodrigues
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