
PROJETO DE LEI Nº 01/2016, de 11 de Janeiro de 2016.

Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos vencimentos
dos servidores da Câmara Municipal de Roseira. 

     A Câmara Municipal de Roseira aprova: 
 

Art. 1º Os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Roseira, em atenção às

disposições previstas no inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, que autoriza a revisão

anual na remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices, a partir de 1º de janeiro

de 2016, passam a vigorar com acréscimo de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento),

conforme Tabelas I e II do Anexo I desta lei.

  Art. 2º As Despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias
do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para
1º de Janeiro de 2016. 

      Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 11 de Janeiro de 2016. 

Vereador Joel Polydoro

Presidente

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vice-Presidente

Vereadora Sheila Kelly Torres              Vereador Isaias Eleutério da Silva       

1º Secretário                                    2º Secretário

ANEXO - I

TABELA I



CARGOS EFETIVOS

REF CARGO VENCIMENTOS Nº 
VAGA

01 SERVENTE       1.313,44 01
02 VIGIA       1.464,87 02
02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO       1.464,87 01
03 MOTORISTA       1.839,10 01
04 ESCRITURÁRIO       2.523,50 01
05 CONTADOR       3.075,38 01
06 OFICIAL LEGISLATIVO       3.187,50 01

 

TABELA II

CARGOS EM COMISSÃO

 

REF CARGO VENCIMENTOS Nº 
VAGA

A ASSESSOR JURÍDICO       3.427,76 01

B
ASSESSOR TÉCNICO 
LEGISLATIVO       4.184,95 01

ANEXO – II

TABELA III

PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

REF. 2016
3 ANOS 6 ANOS 10 ANOS 15 ANOS 20 ANOS

25
ANO

S
5% 10% 15% 20% 25% 30%

SERVENTE 1
      1.31

3,44 
   1.379,1

2 
     1.444

,79    1.510,46 
   1.576,1

3    1.641,81 
   1.70
7,48 

VIGIA 2
      1.46

4,87 
   1.538,1

1 
     1.611

,35    1.684,60 
   1.757,8

4    1.831,08 
   1.90
4,33 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIV
O 2

      1.46
4,87 

   1.538,1
1 

     1.611
,35    1.684,60 

   1.757,8
4    1.831,08 

   1.90
4,33 



MOTORISTA 3
      1.83

9,10 
   1.931,0

5 
     2.023

,01    2.114,96 
   2.206,9

2    2.298,87 
   2.39
0,83 

ESCRITURÁRIO 4
      2.52

3,50 
   2.649,6

8 
     2.775

,85 
   2.902,00

3 
   3.028,2

0    3.154,38 
   3.28
0,55 

CONTADOR 5
      3.07

5,38 
   3.229,1

5 
   3.382,

92    3.536,69 
   3.690,4

6    3.844,23 
   3.99
7,99 

OFICIAL 
LEGISLATIVO 6

      3.18
7,50 

   3.346,8
8 

     3.506
,26    3.665,63 

   3.825,0
1   3.984,38 

   4.14
3,76 

ASSESSOR 
JURÍDICO A

      3.42
7,76 

   3.599,1
4 

     3.770
,53    3.941,92 

   4.113,3
1    4.284,69 

   4.45
6,08 

ASSESSOR 
TÉCNICO 
LEGISLATIVO B

      4.18
4,95 

   4.394,2
0 

     4.603
,45    4.812,70 

   5.021,9
4    5.231,19 

   5.44
0,44 

 

JUSTIFICATIVA 

 O  projeto  visa  efetuar  revisão  geral  de  10,67% aos  funcionários  da  Câmara

Municipal de Roseira, Estado de São Paulo, de acordo com o artigo 37, inciso X da Constituição

da República Federativa do Brasil.

 Plenário Vereador João Caltabiano, 11 de Janeiro de 2016.



 Vereador Joel Polydoro

Presidente

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vice-Presidente

Vereadora Sheila Kelly Torres                              Vereador Isaias Eleutério da Silva        

1º Secretário                                                              2º Secretário



PROJETO DE LEI Nº 02/2016, de 11 de janeiro de 2016.

Fixa o valor do auxilio alimentação dos servidores da
Câmara Municipal de Roseira.

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

 Art. 1º Os Servidores da Câmara Municipal de Roseira receberão mensalmente, a título

de auxílio alimentação, a quantia de R$ 206,09 (duzentos e seis reais e nove centavos).

 Art.  2º  O auxílio  alimentação  será  creditado  junto  com os  vencimentos  mensais  dos

servidores, em sua folha de pagamento.

Art. 3º Não caberá desconto de qualquer natureza sobre o valor do auxílio alimentação.

Art.  4º  As  Despesas  decorrentes  da  presente  Lei  correrão  por  conta  das  dotações

próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

 Art. 5º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º  Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de Janeiro de 2016. 

Vereador Joel Polydoro

Presidente

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vice-Presidente

Vereadora Sheila Kelly Torres                           Vereador Isaias Eleutério da Silva 

       1º Secretário                                              2º Secretário



JUSTIFICATIVA

 O presente projeto é apresentado para melhorar os valores pagos aos funcionários desta

casa a título de auxílio alimentação.

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de Janeiro de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Presidente

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vice-Presidente

Vereadora Sheila Kelly Torres                           Vereador Isaias Eleutério da Silva 

       1º Secretário                                              2º Secretário



PROJETO DE LEI Nº 03/2016, de 15 de fevereiro de 2016.

Institui o Dia Municipal da  Saúde”, no Município de
Roseira.

 A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art.  1º-  É  instituído  e  incluído  no  Calendário  Oficial  de  Eventos  do  Município  de

Roseira, o Dia Municipal da Saúde, a ser comemorado, anualmente, no dia 7 de abril.    

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de Fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



JUSTIFICATIVA

O Dia Mundial da Saúde é comemorado no dia 7 de abril.

Tem o objetivo de promover a conscientização das pessoas sobre a importância da saúde

no cotidiano de suas vidas, além disso, possibilita a descoberta de novas formas de cuidado com

a vida; dentro do princípio da saúde preventiva.

O Dia Mundial da Saúde foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948.

Esta iniciativa foi tomada devido à preocupação de seus integrantes em manter o bom estado de

saúde das pessoas em todo o mundo, e também alertar a todos sobre os principais problemas que

podem atingir a população mundial.

“Desde o ano de 1948, no dia 7 de abril é comemorado o dia mundial da saúde. Este foi

criado para alertar a população sobre os problemas de saúde pública, das responsabilidades dos

governantes em manter políticas que promovam a saúde, além de reforçar que esta é um direito

de todos.

Ter saúde não é somente não ficar doente, mas segundo a OMS – Organização Mundial

de Saúde - é também manter um estado de bem-estar mais amplo, que envolve o aspecto físico,

mental e social da pessoa.

Manter o corpo e a mente em perfeito estado de funcionamento, em harmonia, é uma

forma de se ter saúde, pois trazem disposição e vitalidade.” 

(http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-mundial-saude.htm)

Portanto, a inclusão desta data no calendário local, integra a comunidade roseirense a

uma campanha de promoção mundial, o que torna justa a iniciativa de instituir, anualmente, no

dia 7 de abril, o DIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 04/2016, de 22 de fevereiro de 2016.

Institui a Semana Municipal de Prevenção a Diabetes,
em Roseira.

 A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art. 1º- Fica instituído a “Semana Municipal de Prevenção a Diabetes” no âmbito do

município de Roseira, anualmente, a partir do dia 14 de novembro.

Art.  2º- A “Semana Municipal de Prevenção ao Diabetes” passa a integrar o calendário

oficial do município de Roseira.

Art.  3º- Durante a vigência da semana, será divulgado pelo poder público municipal de

forma não  onerosa,  por  meio  de  atividades  e  audiências  públicas  entre  outros  recursos  que

estejam  de  acordo  com  sua  esfera  de  competência,  informações  com  intuito  de  orientar  a

população sobre os cuidados adequados na prevenção e controle da Diabetes.

Art.  4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de Fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



JUSTIFICATIVA

         O objetivo deste projeto é dos mais simples, muito embora seu alcance e significado sejam

muito expressivos.

Um levantamento do Ministério da Saúde em novembro de 2012, apontou que a diabetes

mata quatro vezes mais que a AIDS e supera também o número de mortos em acidentes de

trânsito no Brasil. Ainda segundo o ministério, em 2010 – ano que se iniciou a coleta de dados

para a análise em 2012 – cerca de 54 mil morreram por consequência direta da diabetes. Outros

68,5 mil, aproximadamente morreram de outras doenças, como câncer e problemas cardíacos,

mas tinham a diabetes como um fator associado, que agrava o quadro dessas enfermidades. No

total, quase 123 mil diabéticos faleceram.

É importante destacar, segundo dados do Ministério da Saúde, que a mortalidade pela

doença é bem mais alta entre as pessoas com baixa escolaridade, e que isso serve como um alerta

para a necessidade de orientar melhor a população. 

 “A diabetes se caracteriza pelo acúmulo de açúcar no sangue. A doença aumenta o risco

de doenças do coração e do rim e pode levar à cegueira, entre outras complicações.

A  variação  mais  comum  é  a  chamada  diabetes  tipo  2,  que  aparece  em cerca  de  90% dos

diabéticos. Nela, o pâncreas, responsável por produzir a insulina, hormônio que leva o açúcar

para dentro das células, começa a falhar aos poucos.

A doença tem carga genética, mas geralmente está ligada à obesidade e ao sedentarismo,

e aparece na fase adulta. É o tipo que mais cresce, ligado ao avanço da obesidade – segundo a

pesquisa  Vigitel,  quase  metade  da  população  está  acima  do peso.  Pode ser  controlada  com

remédios e dieta, e injeções de insulina são usadas apenas em alguns casos.

O tipo 1 costuma surgir na infância ou na adolescência. Uma falha no sistema de defesa

do corpo leva à destruição das células que produzem a insulina no pâncreas. Esses pacientes

dependem  da  injeção  de  insulina  pelo  resto  da  vida.”



(http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/11/diabetes-mata-quatro-vezes-mais-que-aids-no-

brasil-diz-ministerio-da-saude.html)

       Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares,

diante de seu valor para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 05/2016, de 22 de fevereiro de 2016.

Institui  política  de  Implantação  de  placas  visando coibir

abandono e maus tratos aos animais e dá providências.

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art. 1º. Fica instituída a política de implantação de placas informativas e educacionais

visando oprimir abandono e maus tratos de animais em locais públicos e particulares.

§ 1º  a implantação de placas em praças públicas, parques e lojas de animais (pet Shops),

no âmbito no município de Roseira, poderá adotar, preferencialmente,  os dizeres previstos no

artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/1998, que estabelece:   “Abandonar ou maltratar animais é

crime previsto no Art. 32 da Lei Federal No. 9.605/1998 com pena de um a quatro anos de prisão

e multa”. Denuncie!

§ 2º Além dos dizeres mencionados no parágrafo anterior, o Município de Roseira poderá

incentivar a realização de concurso de frases em escolas municipais e entidades de proteção de

animais.

§  3º  Com o  objetivo  de  intensificar  a  implantação  de  placas  em lugares  públicas  e

privados, o Município de Roseira poderá receber patrocínio de empresas públicas, de empresas

privadas e  de particulares, com inserção expressa do patrocinador no rodapé da placa, com letras

pequenas, para evitar propaganda ou promoção pessoal.

Art.  2º Está  lei  entrará  em vigor na data  de sua publicação,  facultando ao Executivo

Municipal a regulamentação da forma de  patrocínio, tamanho das placas, dizeres  e frases.   

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Projeto de Lei



JUSTIFICATIVA

                        Considerando que maus tratos e abandono de animais não são práticas

corriqueiras em todas as localidades.

                        Considerando que em nosso Município infelizmente isso não constitui exceção,

visando coibir ou minimizar gradativamente essa prática, apresentamos o incluso Projeto de Lei. 

                         Assim, como coibir a prática de maus tratos, abusos e abandonos de animais é de

interesse de toda a sociedade, procuramos incluir no Projeto a participação da comunidade na

implantação  de  placas  em praças,  parque,  jardins,  vias  públicas  e  locais  privados,  mediante

patrocínio na confecção, elaboração e colocação das placas.

                         Além disso, considerando o crescente número de abono de animais domésticos

nas estradas da Zona Rural e área urbana, com o objetivo de estimular  a conscientização da

população roseirense quanto à proteção dos animais e denúncia quanto a maus tratos, sugerimos

campanhas nas escolas municipais, mediante concursos de frases e captação de patrocinadores

para divulgação e confecção de placas

                       Esta proposição está em consonância com a idéia que a pessoa que vive em

harmonia  com os  animais  que  convivem conosco,  está  capacitada  e  apta  para  enfrentar  os

desafios da sociedade moderna, humana e responsável. 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 06/2016, de 07 de março de 2016.
REF.: DENOMINAÇÃO DE CANIL MUNICIPAL.

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

   Art. 1º Fica denominado “Juarez Vilela” o Canil Municipal situado na Avenida Dep.

Fed. Dr. Antonio Sylvio da Cunha Bueno, nº 30, Nova Era, neste município.

              Art.2º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias

próprias.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Projeto



JUSTIFICATIVA

            Senhor Juarez Vilela nascido em São Gonçalo do Sapucaí – MG. Filho de Roque Paula

Vieira Vilela e de Jesualda Vicentina de Paula.

Tem uma filha: Sílvia Helena Dias Vilela.

Trabalhou na fazenda Bom Sucesso, durante 35 anos e na Sotep durante 10 anos até se

aposentar.

Se dedica aos cuidados com os animais desde criança, pois adquiriu conhecimentos com

veterinários que trabalharam na fazenda.

Apresento  esta  homenagem pelos  relevantes  serviços  prestados  em nosso  município,

principalmente aos animais, com dedicação, amor e carinho pelos mesmos.

Apresento também os nossos agradecimentos e estima, e de toda nossa comunidade.

Desejamos que Deus e Nossa Senhora Aparecida o cubram com suas bênçãos e também

aos seus familiares.

    

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Projeto



PROJETO DE LEI Nº 07/2016, de 07 de março de 2016
Ref.: “Institui o Dia Nacional da Mulher, no Município de Roseira.” 

 A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art. 1º- Fica Instituído e Incluído no Calendário de Eventos do Município de Roseira, o

“Dia Nacional da Mulher, a ser comemorado, anualmente, no dia 30 de abril. 

             Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

O objetivo deste projeto é dos mais  simples,  muito embora seu alcance e significado

sejam muito expressivos.

O Dia Nacional da Mulher é celebrado anualmente em 30 de abril no Brasil.

Esta data foi criada para reforçar o desenvolvimento e reeducação social sobre os direitos

que as mulheres devem ter na sociedade.

Ao longo dos anos, as mulheres enfrentaram muitas restrições nas diversas sociedades

predominantemente machistas e patriarcais.

Assim como o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Dia Nacional

da Mulher também homenageia e lembra a luta das mulheres na conquista de seus direitos.

O Dia Nacional da Mulher foi instituído em 1980, através da lei nº 6.971, de 9 de junho

de  1980,  como  homenagem  a  Jerônima  Mesquita,  uma  enfermeira  brasileira  que  liderou  o

movimento feminista no Brasil.

Jerônima também foi a fundadora do Movimento Bandeirante, que tinha como objetivo

principal promover a inserção da mulher em todas as áreas da sociedade. Jerônima Mesquita

esteve também envolvida na criação do Conselho Nacional das Mulheres.

A data do Dia Nacional da Mulher foi escolhida por ser o dia do nascimento desta líder e

icônica cidadã.       (http://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-mulher/)

Desta forma, solicito o apoio e a aprovação deste projeto pela Casa Legislativa, para que

possamos, a partir de agora, homenagear, a cada ano, todas as mulheres de nossa cidade.

Assim sendo, também difundiremos este dia importante para as mulheres brasileiras, que

acaba ofuscado pelo dia internacional da mulher.

Por estas razões, creio ser oportuno o Projeto de Lei para homenagear as mulheres que

vivem em Roseira pelo dia nacional das mulheres.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 08/2016, de 28 de março de 2016
Ref.: “Institui no Calendário do Município de Roseira, 

a Semana de Conscientização sobre Meio Ambiente e Ecologia.” 

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art.  1º-  É instituída  e  incluída  no Calendário  Oficial  do Município  de

Roseira, a Semana de Conscientização sobre Meio Ambiente e Ecologia. 

Parágrafo único – A Semana Municipal de Conscientização sobre Meio Ambiente e Ecologia

mencionada no caput deste artigo terá início no dia 01 (primeiro) de junho.  

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

O objetivo deste projeto é dos mais  simples,  muito embora seu alcance e significado

sejam muito expressivos.

O presente projeto tem como objetivo ampliar  a conscientização de toda a população

sobre a importância do meio ambiente para a nossa vida. 

No dia 5 de junho de cada ano é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esta

data foi estabelecida pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972,

durante  a  Conferência  de  Estocolmo,  que  tratou  da  temática  ambiental.  Foi  durante  esta

conferência que foi aprovado também o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

“A  criação  desta  data  teve  como  objetivo  principal  a  conscientização  da  população

mundial sobre os temas ambientais, principalmente, aqueles que dizem respeito à preservação.

Desta  forma,  a  ONU  procurou  ampliar  a  atuação  política  e  social  voltada  para  os  temas

ambientais. Era intenção da ONU transformar as pessoas em agentes ativos da preservação e

valorização do meio ambiente.

Nesta data, ocorrem diversos eventos no mundo todo. Palestras, campanhas educativas,

documentários  e  eventos  são  realizados,  em vários  locais,  com o propósito  de  despertar  as

pessoas para esta importante questão mundial.”

(http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_meio_ambiente.htm)

Dada  a  importância  do  assunto,  julgo  fundamental  a  realização  da  semana  de

conscientização sobre meio ambiente e ecologia, levando em consideração o dia principal deste

evento mundial, cinco de junho. 

Esta será uma semana essencial para ampliação de nossa conscientização sobre o valor da

vida de todos os seres que habitam nossa casa comum: o planeta. 



“A harmonia entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação da natureza tem

que deixar de ser mera utopia.”

(http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/dia_do_meio_ambiente/)

Precisa ser uma ação ecologicamente responsável. Um exercício consciente de cidadania. 

Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares,

diante de seu valor para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 09/2016, de 18 de abril de 2016
Ref.: “Institui no Calendário do Município de Roseira,

a Semana do Empreendedor e do Empreendedorismo.” 

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art.  1º-  É instituída  e  incluída  no Calendário  Oficial  do Município  de

Roseira, a Semana do Empreendedor e do Empreendedorismo, a ser comemorada na primeira

semana de outubro. 

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de abril de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

Este Projeto  de Lei tem como um de seus objetivos reconhecer e valorizar a importância

de pessoas empreendedoras do Município de Roseira, enaltecendo desta forma, os  méritos de

quem gera divisas proporcionando empregos para a comunidade, ajudando a desenvolver a nossa

Cidade.

Outro objetivo não menos importante, é fomentar através da semana do empreendedor e

do empreendedorismo, o surgimento de novos empreendedores e, sobretudo, é fundamental gerar

no município uma cultura do empreendedorismo.

“O  fenômeno  do  empreendedorismo  é  de  uma  importância  imprescindível  para  o

desenvolvimento econômico já que o surgimento de novas empresas acarreta a geração de novos

empregos. Além do mais, elas também geram uma serie de valores que tem impacto no âmbito

social, como por exemplo, as ações de responsabilidade social.

O empreendedorismo é diretamente  responsável  por produzir  as riquezas de um país.

Porem,  as  atitudes  empreendedoras  também  podem  produzir  bem-estar  social  apresentando

solução para muitas mazelas, já que o conceito de empreendedorismo é muito mais amplo que a

simples  idéia  de abrir  um negócio.  Atitudes  empreendedoras  podem estar  ligadas  à  idéia  de

encontrar  soluções  para  problemas  de  uma sociedade.  Essas  atitudes  podem partir  tanto  das

empresas através de suas políticas de responsabilidade social quanto da sociedade civil com a

criação de instituições com objetivos sociais.

O empreendedor é o responsável pelo crescimento econômico e pelo desenvolvimento

social. Por meio da inovação, dinamiza a economia. O conceito de empreendedorismo trata não

só  de  indivíduos,  mas  de  comunidades,  cidades,  regiões,  países.  Implica  a  idéia  de

sustentabilidade. O empreendedorismo é a melhor arma contra o desemprego. Segundo Timmons

(1994), “o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século 21 mais do que

a revolução industrial foi para o século 20 (Dolabela 2006, p. 30).



O empreendedorismo pode ter muito mais valor para a sociedade do que muita gente

pensa.”

(http://www.administradores.com.br/artigos/academico/empreendedorismo-importancia-

economica-e-social/74380/)

Portanto,  não  se  trata  apenas  de  estabelecer  nova  data  no  calendário  de  eventos  do

município, mas de incorporar à cultura da cidade a prática do empreendedorismo.

Estamos  numa  região  de  grande  potencial  turístico,  que  precisa  ser  traduzido  em

possibilidades de emprego e renda para nossa população.

No dia 5 de outubro, através de lei federal, é comemorado o dia do empreendedor.  

Por isso,  o presente projeto destaca a primeira  semana de outubro para realização da

comemoração da semana do empreendedor e do empreendedorismo em Roseira. 

Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares,

diante de seu valor para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de abril de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei

PROJETO DE LEI Nº 10/2016, de 09 de maio de 2016
Ref.: “Institui a Campanha "Menos Sal, Menos Pressão, Mais Vida",



de alerta sobre os riscos do consumo excessivo de sal.” 

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art.   1º    É instituída  a  Campanha “Menos Sal,  Menos Pressão,  Mais

Vida”, com o objetivo de alertar adultos, jovens e crianças sobre os riscos causados pelo excesso

no consumo de sal

Art.  2º-  A  Campanha  será  realizada  pela  sociedade  civil  organizada,

anualmente,  no mês  de abril,  quando se comemora  o Dia Nacional  da Hipertensão Arterial,

através de campanhas de esclarecimento e ações preventivas sobre o uso nocivo do sal.

Art.  3º-  A  Campanha poderá ser expandida e divulgada em restaurantes,

nas escolas, outros estabelecimentos e nas Unidades de Saúde do Município, mediante cartazes

com o alerta: “O consumo excessivo de sal é prejudicial à saúde.”

Art.   4º-    Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

A campanha "Menos Sal,  Menos Pressão,  Mais  Vida",  que ora se  propõe tem como

principal objetivo alertar as pessoas sobre o uso nocivo no consumo excessivo do sal. 

No país, estima-se que o consumo de sal esteja na casa dos 12 gramas diários, sendo certo

que o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 5 gramas. 

É  fundamental  esclarecer  que  o  sal  causa  sérios  danos  à  vida  das  pessoas,  podendo

provocar o aumento na pressão arterial. E no caso de hipertensos, contribuir para a ocorrência do

AVC - Acidente Vascular Cerebral,  que quando não leva a morte,  provoca seqüelas de toda

ordem, muitas delas para sempre.

 "Precisamos lembrar que o sal é um tempero e não uma necessidade, diz o cardiologista

Dr.  Moreira Filho,  da Sociedade Brasileira  de Cardiologia.  "Devemos nos habituar  a  ingerir

menos sal e a utilizarmos outros temperos como limão, ervas, alho e cebola, além de sentirmos

os verdadeiros sabores dos alimentos".

O sódio é essencial ao organismo, mas, afirma o Dr. Moreira Filho, a quantidade diária de

consumo ideal  – não apenas para hipertensos,  mas todos que desejam uma boa saúde – é 2

gramas de sódio ou 5 gramas de sal de cozinha (cerca de uma colher de chá). Os brasileiros,

porém, em geral, consomem o dobro disso. E é preciso estar atento às quantidades de sódio

embutidas  nos  alimentos  industrializados  – desenvolvendo  o hábito  de ler  os  rótulos  desses

alimentos  -,  como  temperos,  molhos,  sopas  e  refeições  prontas,  embutidos,  biscoitos,

refrigerantes,  etc.”  (http://www.expressacom.com.br/sala-d-imprensa/alerta-contra-a-

hipertensao-menos-sal-mais-saude/)

Portanto, de acordo com essas informações preciosas, é fundamental desenvolver uma

campanha com ampla divulgação mediante ações preventivas e cartazes nas Unidades Básicas de

Saúde, escolas, restaurantes e outros estabelecimentos, assim sendo, as pessoas poderão ficar

mais atentas sobre o uso nocivo do sal e os riscos causados para a pressão arterial,  coração,

AVC,  etc.  Situações  que  diariamente  levam  centenas  de  pessoas  (adultos,  idosos,  jovens  e

crianças) aos hospitais e consultórios médicos. E, não raro, à morte. 

O Projeto de Lei, portanto insere-se no âmbito da preocupação com a Saúde Pública e, de

modo especial, com o aspecto Preventivo da Saúde, pois a prevenção deve sempre ser cuidada e

estimulada. 



Dentro  dessa  perspectiva  o  Poder  Legislativo  Municipal  pode  e  deve  dar  sua

contribuição.

Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares,

diante de seu valor para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 11/2016, de 09 de maio de 2016
Ref.: “Institui no Calendário Oficial do Município de Roseira,

a Semana do Agricultor.” 

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art.  1º-  É instituída  e  incluída  no Calendário  Oficial  do Município  de

Roseira, a Semana do Agricultor, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 28 de julho (Dia

do Agricultor).  

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

A iniciativa é das mais simples, porém relevante, pois objetiva reverenciar todos aqueles

que se dedicam ao trabalho do cultivo da terra.

“Em 28 de julho de 1860, o então imperador D. Pedro II criou a Secretaria de Estado dos

Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Foi somente em 1930, depois de diversas

mudanças de nomenclatura, governo e atribuições, que a pasta passou a se chama Ministério da

Agricultura.

Para comemorar os 100 anos da criação do ministério, o presidente Juscelino Kubitschek

determinou, em 1960, que no dia 28 de julho passasse a ser comemorado o Dia do Agricultor.” 

(http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2015/07/9-motivos-para-

comemorar-o-dia-do-agricultor.html)

O  agricultor  possui  uma  ampla  relevância  na  economia  brasileira  e  também  para  a

população mundial, pois é a sua atividade que propicia a maior parte da produção de alimentos,

sobretudo aqueles que estão na mesa de todos os trabalhadores, tais como arroz e feijão.

A semana do agricultor é, por isso, uma homenagem justa aos trabalhadores e produtores

do campo.  Logo,  é  importante  estabelecer  no  calendário  municipal  uma  semana  dedicada  a

atividades que valorizem este profissional. 

Por conseguinte, o projeto também visa incentivar uma semana de atividades que atraiam

mais  investimentos  e  proporcione  aos  agricultores  uma  boa  oportunidade  de  interação,  com

palestras, cursos, oficinas, exposições, atividades de lazer e cultura.



Vale destacar que a agricultura é uma das principais fontes de renda do nosso município.

Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares,

diante de seu valor para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 12/2016, de 16 de maio de 2016
Ref.: “Institui no Calendário do Município de Roseira,

o Dia da Síndrome de Down, a ser comemorado,

anualmente, no dia 21 de março.” 

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art. 1º- É instituído e incluído no Calendário Oficial do Município de 

Roseira, o Dia da Síndrome de Down, a ser comemorado, anualmente, no dia 21 de março. 

Art.   2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

A síndrome de Down foi descrita pelo médico inglês John Langdon Down, em 1866. Em

1959, Jerôme Lejeune descobriu que a causa da síndrome era genética.

A síndrome de Down é um distúrbio genético que ocorre ao acaso durante a divisão

celular do embrião. Esse distúrbio ocorre, em média, em 1 a cada 800 nascimentos e tem maiores

chances de ocorrer em mães que engravidam quando mais velhas. É uma síndrome que atinge

todas as etnias.

Em uma célula  normal  da espécie humana existem 46 cromossomos divididos em 23

pares. A pessoa que tem síndrome de Down possui 47 cromossomos, sendo que o cromossomo

extra é ligado ao par 21. (http://brasilescola.uol.com.br/doencas/sindrome-de-down.htm)

Para  estas  pessoas  o  apoio  da  família  e  o  acesso  à  educação,  saúde,  esporte,  lazer,

trabalho, entre outros aspectos, são fundamentais para que se desenvolvam e sejam incluídas na

sociedade.

Assim sendo, chamo a atenção de todos para a data proposta, para que seja marcada por

atividades de promoção e valorização das pessoas com Síndrome de Down e, acima de tudo,

proporcione a reflexão sobre como estamos  agindo para promover a inclusão social das pessoas

com deficiência, e para garantir que seus direitos sejam assegurados.

Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares,

diante de seu valor para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 13/2016, de 23 de maio de 2016
Ref.: “Institui no Calendário Oficial do Município de Roseira,

a Semana do Imigrante.” 

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art. 1º- É instituída e incluída no Calendário Oficial do Município de 

Roseira, a Semana do Imigrante, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 25 de junho (Dia 

do Imigrante).  

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

Imigrante, é a pessoa que mora em um país que não é aquele em que nasceu. E o seu dia é

comemorado em 25 de junho.

Quando um país,  por um motivo qualquer,  necessita que indivíduos de outras nações

venham a oferecer sua força de trabalho e, estes, por sua vez, não têm como efetuá-la em seu

próprio lugar de origem, buscando exercê-la em outras terras, nos vemos diante de uma situação

social  propícia  à  imigração.  Existem  outros  fatores  que  levam  uma  pessoa  a  imigrar:

oportunidade de fazer cursos, espírito de aventura, fome, guerras, motivos políticos, entre outros.

No Dia  do Imigrante,  destacamos  esses  homens  e  essas  mulheres  que deixaram seus

países de origem e escolheram o Brasil como pátria, contribuindo e acrescentando culturalmente

ao nosso povo.(http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/junho/dia-do-imigrante.php)

Este importante fenômeno da imigração também faz parte da história de Roseira, como

destaca o Senhor Sebastião Nelson da Cruz, em sua obra Roseira era assim... em 1945 e anos

seguintes. 

Muitos  estrangeiros  vieram  para  a  cidade  e  contribuíram  para  o  seu  progresso  e

desenvolvimento: espanhóis, italianos, japoneses e portugueses.

Portanto,  a  instituição  da  semana  do  imigrante  no  calendário  oficial  de  eventos  do

município, tem como objetivo homenagear aqueles que deixaram e continuam deixando marcas

na cultura, na economia e na história da cidade.

Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares,

diante de seu valor para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 14/2016, de 23 de maio de 2016
Ref.: “Institui no Calendário Oficial do Município de Roseira,

o Dia da Conscientização do Autismo.” 

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art. 1º- Fica instituído o Dia Municipal da Conscientização do Autismo, 

que será celebrado, anualmente, no dia 02 de abril.

Art. 2º. O Dia Municipal da Conscientização do Autismo passa a integrar 

o calendário oficial de eventos do Município.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

A  iniciativa  é  das  mais  simples,  porém  relevante,  pois  objetiva  instituir  a  Semana

Municipal da Consciência do Autismo, visando tanto a conscientização do poder público como

da população sobre esta doença, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a forma de lidar

com a mesma, inclusive nas escolas. Seja em nível estadual, municipal ou particular. 

Apresento  a  primeira  semana  de  abril  a  ser  comemorada  em  nosso  município,

anualmente, para coincidir com “o dia 2 de abril, decretado pela Organização das Nações Unidas

–  ONU,  em 18  de  dezembro  de  2007,  como  sendo  o  Dia  Mundial  de  Conscientização  do

Autismo, evento mundial no qual se pede mais atenção ao Transtorno do Espectro Autista –

nome oficial  do Autismo,  sendo mais  comum em crianças  do  que  AIDS,  câncer  e  diabetes

juntos. 

O  Autismo  é  uma  síndrome  complexa  e  mais  comum  do  que  se  pensa  e,  segundo

especialistas,  em um evento realizado em 2010, a ONU declarou que, segundo especialistas,

acredita-se que a doença atinja cerca de 70 milhões  de pessoas em todo mundo,  afetando a

maneira  de  como  esses  indivíduos  se  comunicam  e  interagem”.  (http://corautista.org/brasil-

destaque-no-mundiial-do-autimos.html)

Os problemas causados por esta desordem podem variar. Existem crianças autistas que

possuem  inteligência  e  fala  intactas,  já  outras  convivem  com  sérios  problemas  de

desenvolvimento na sua linguagem. 

O  autista  nasce  com  um  transtorno  neurobiológico,  ou  seja,  uma  alteração  no

desenvolvimento  mental  que  faz  com que ele  tenha  dificuldades  no  relacionamento  com as

pessoas e com o ambiente em que vive, necessitando de ajuda para se desenvolver e superar suas

limitações. 



Desde cedo o autista apresenta sinais que podem e devem ser observados, inclusive nas

escolas, pelos professores. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento do

autismo melhor para o desenvolvimento da criança. 

Tão  importante  quanto  descobrir  a  cura,  é  permitir  que,  os  autistas  de  hoje  sejam

incluídos na sociedade e tenham mais qualidade de vida e respeito. 

O presente projeto visa à divulgação e a conscientização em relação a este distúrbio para

a  população,  pois  são  muitos  os  mitos  em  relação  a  esta  síndrome,  sendo  assim  de  total

importância para  nossos munícipes. 

Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres Pares,

diante de seu valor para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei


