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REQUERIMENTO Nº 018/2017 

 

Considerando que o vereador é um importante agente político do município, pois 

deve representar os interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas 

necessidades e o poder executivo e que também têm a competência de apresentar 

sugestões para distintos assuntos, sempre visando à qualidade de vida dos munícipes. 

Considerando o sentimento de abandono dos moradores do bairro Vila Velha por 

parte da administração pública com relação ao atendimento médico no PSF Roseira 

Velha, que vem sendo alvo de reclamações constantes de moradores dos bairros, que tem 

como referência e são atendidos por este posto de saúde. 

Considerando o fato deste vereador ser morador do bairro citado e constantemente 

ser procurado e indagado a respeito de quando o problema será solucionado. 

Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o plenário, que o exmo. senhor 

prefeito municipal Jonas Polydoro para que entre em contato com a firma que presta os 

serviços nos PSF's, afim de nos informar a possibilidade de estar contratando um médico 

para atender diariamente os moradores do bairro Vila Velha e demais bairros que têm o 

mesmo como referência. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 03 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 
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Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

REQUERIMENTO Nº 019/2017 

 

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

cidadão (ã). 

 

 Considerando também que a iluminação pública favorece a segurança na 

circulação das pessoas nas ruas no período noturno. 

 

 Considerando que os cidadãos moradores em Roseira pagam para ter direito a 

iluminação pública e inclusive pagam a CIP (Contribuição Municipal) no valor de R$3,00 

mensalmente. 

 

 Considerando que a CIP deve ser destinada a manutenção  e modernização do 

sistema de iluminação pública do município. 

 

 Considerando que a rede elétrica depende da instalação dos postes de concreto 

circulares e que estes devem cumprir as normas de segurança. 

 

 Considerando as fortes chuvas e vento provenientes da estação do verão que 

colocam a fiação da rede elétrica sempre à prova. 

 

 Considerando que os moradores da Rua Takio Hayashi  não são beneficiados pela 

modernização e ainda tem que conviver com os postes de madeira (e que estes estão 

corroídos). 

 

 Considerando a fragilidade dos postes desta rua e o perigo que eles causam para 

os moradores e para todos que transitam nesta rua. 
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 Esta vereadora que zela pelo bem-estar da população roseirense e pela política 

transparente, solicita do poder executivo  a troca dos postes de madeira mencionados 

acima por poste circular de concreto.  

 Aproveito para fazer um alerta para que ocorra a troca dos postes de toda a cidade 

sempre que apresentarem algum risco e/ou perigo e que a manutenção da rede elétrica 

(com a poda das árvores) ocorra periodicamente. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 03 de abril de 2017. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira  Vereador Isaias Eleutério da Silva 

  

  

Vereador Nelson Teixeira Madruga 
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REQUERIMENTO Nº 020/2017 

 

Considerando que o vereador além de legislar e fiscalizar também deve orientar 

as empresas que prestam serviços a nossa cidade. 

Considerando que onde há iluminação há mais segurança. 

Considerando que a empresa Eletrowal tem prestado um excelente serviço a nossa 

cidade quando solicitada por esta casa de leis. 

Considerando que na Avenida Savério Mario Ardito há um trecho que não possui 

o braço e luminária; sim os postes. 

Considerando que é uma Avenida muito movimentada e desta forma parte da 

mesma encontra-se escura, facilitando o pior que poderá acontecer. 

Pelos considerandos, solicito dessa conceituada empresa as informações: 

1. Há projeto para instalação de braços e luminárias nos postes da citada avenida 

? 

2. Se não haver projeto, qual a possibilidade de estar colocado no cronograma de 

obra esta tão importante iluminação ? 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de março de 2017. 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira  

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereador Nelson Teixeira Madruga 

  

  

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
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REQUERIMENTO Nº 021/2017 

 

Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente 

documento requerer ao senhor Maxwell Borges de Moura Vieira, Diretor-presidente do 

Detran de São Paulo informações sobre a possibilidade da retomada das atividades do 

Ciretran no município de Roseira. 

 Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Jonas 

Polydoro, aos secretários municipais, ao Ministério Público e a Delegacia de Polícia de 

Roseira. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em diversas cidades o DETRAN (Departamento Estadual de trânsito), conta com 

o apoio do CIRETRAN, assim todos os serviços não ficam centralizados em apenas um 

lugar. Sendo assim o usuário não precisa dirigir-se ao DETRAN de seu estado, ele pode 

dirigir-se ao CIRETRAN de seu município ou cidade. 

 O CIRETRAN é a Circunscrição Regional de Trânsito e suas delegacias são 

interligadas com o DETRAN nos municípios onde está instalada, em todo o interior do 

estado. 

 Estando interligado com o DETRAN, o CIRETRAN prestam todos os serviços 

necessários aos usuários de veículos de sua cidade, atende também toda a população 

procurando soluções e facilitando as necessidades dos condutores e proprietários de 

veículos, sem haver a necessidade de procurar delegacias de outras cidades ou mesmo 

precisar ir para longe solucionar problemas. 

 Algumas atividades realizadas pelo CIRETRAN:  

• Consulta sobre multas recebidas; 

• Consulta sobre pontos perdidos na Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH); 

• Informações constantes do arquivo sobre os veículos; 

• Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

• Licenciamento de veículos; 
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• Registro de veículos automotores; 

• Seguro Obrigatório (DPVAT); 

• Emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

• Apreensão de CNH; 

• Apreensão de veículos (caminhões, ônibus, motos, táxis, vans de 

transporte escolar, etc.); 

• Liberação de documentos e de veículos. 

 

 Levando em consideração que no município de Roseira já possui o sistema 

implantado, que funcionou durante muitos anos, e visando atender aos interesses dos mais 

de dez mil habitantes do município que hoje se deslocam até unidades dos municípios 

vizinhos para sanar qualquer necessidade, acredito na relevância desse requerimento. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de abril de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 022/2017 

 

Considerando que o vereador deve levar ao executivo reivindicações que buscam 

a melhoria na qualidade de vida da população e também o bem estar de nossos munícipes. 

Considerando que no ano passado passou por essa casa de leis (legislativo) o 

projeto de unidades habitacionais em sistema de multirão através do financiamento da 

cesta de material de construção pelo Fundo Municipal de Habitação e aprovado pelo 

legislativo. 

Considerando que no bairro do Barretinho as casas já foram entregues aos 

moradores, bairro Vila Roma as casas estão em face de acabamento, mas no Residencial 

Nossa Senhora da Piedade, onde vai sair mais casas populares nada ainda foi feito no 

terreno, que a Prefeitura fez a desafetação da área institucional do Residencial Nossa 

Senhora da Piedade. 

Considerando que os munícipes sorteados ficam muito ansiosos para ver suas 

moradias começar a ser construídas porque só quem paga aluguel sabe da dificuldade de 

não ter sua casa própria. 

Requeiro a mesa, após ouvir o plenário, que o Exmo Senhor Prefeito Municipal 

Jonas Polydoro nos informe  quando vai começar a construção das casas populares no 

Residencial Nossa Senhora da Piedade e os munícipes contemplados agradece quanto 

antes começar a construção das casas. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de abril de 2017. 

 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
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REQUERIMENTO Nº 023/2017 

 

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

fiscalizar e assessorar o executivo e devemos apresentar projetos e propostas visando a 

melhoria da qualidade de vida do povo. 

Considerando que o Campo de Futebol Society, a academia ao ar livre e a Pista 

de Skate no bairro do Jardim Primavera são locais de extrema utilização de nossos 

munícipes. 

Considerando que devido a solicitações de usuários dos estabelecimentos acima 

citado, encontra-se necessário a construção de um vestiário com banheiros e um 

bebedouro. 

Pelos considerando, requeiro à mesa, após ouvir o plenário, que o Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual a possibilidade de viabilizar 

essa obra. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de abril de 2017. 

 

 

Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Joel Polydoro  

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 024/2017 

 

Considerando que o Vereador é um importante Agente Político no Município, pois 

deve representar os interesses legítimos da população roseirense;  

 

Considerando que tenho acompanhado o sofrimento das pessoas que precisam ser 

atendidas por algumas especialidades e não tem para onde ser encaminhada devido a 

grande demanda; 

 

Considerando a existência do CROSS (Central de Regulação de Ofertas de 

Serviços de Saúde) que não consegue dar suporte para os usuários, não só de Roseira, 

como das demais cidades do Fundo do Vale e Paraíba e todos estão sofrendo com isso; 

 

Considerando que a Santa Casa de Aparecida sempre foi referencia de Roseira. 

Mais atualmente encontra-se com sérias dificuldades de atender os casos de alta e média 

complexidade; 

 

Considerando que os casos graves estão sem referencias e precisam de 

atendimento urgente, como exemplos: acidentes, atendimento de gestante em trabalho de 

parto, paciente que necessitam de atendimento oncológico, entre outros; 

 

Considerando que o AME de Lorena tem prestado um atendimento as cidades 

vizinhas e tem proporcionado um atendimento em várias especialidades; 

 

Considerando que é obrigação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e 

da DRS de Taubaté, tem obrigação de apresentar solução urgente de indicar para onde 

deveremos encaminhar nossos pacientes, pois estamos sem referencias e não estamos 

suportando este desconforto; 

 

Considerando que o Vale do Paraíba sempre foi o berço do Governador Geraldo 

Alckmin e com certeza ele continua a olhar pelo Vale. Solicito a Secretaria de Estado da 
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Saúde que nos informe em local como referencia urgente para atender os pacientes, pois 

temos conhecimentos da existência de ótimos hospitais de referencia, como: Hospital 

Regional de Taubaté, Santa Casa de Guaratinguetá, Hospital Frei Galvão, todos de ótima 

qualidade só falta autorização para ser firmado parcerias visando atender a população do 

Vale do Paraíba, essa é a solicitação desta Casa de Leis. Que deste se de conhecimento a 

DRS de Taubaté, a Secretaria de Estado da Saúde, ao CODIVAP, ao Deputado Estadual 

André do Prado, ao Governador do Estado de São Paulo, A Secretaria de Saúde de 

Roseira, Ao Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro, ao Promotor de Justiça de Roseira, 

ao Poder Judiciário Dr. Luiz Henrique Antico, ao AME de Lorena, as rádios Aparecida, 

Comunitária de Roseira.. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de abril de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 025/2017 

 

Considerando que o vereador deve registrar os pedidos da população. 

Considerando que os moradores do Bairro Nova Era tem nos procurado 

reivindicando lombadas na Avenida Deputado Federal Dr. Antonio Sylvio Cunha Bueno 

para diminuir a velocidade de todos os veículos e motos em geral. 

Considerando que aumentou o movimento pois esse acesso é utilizado para ir na 

quadra coberta, no campo de futebol, na raia de malha e no canil. 

Considerando que esta avenida também é muito utilizada pelos ciclistas e 

pedestres. 

Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o plenário, que o Exmo. Prefeito 

Municipal Jonas Polydoro e o Vice Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho nos 

informem sobre a possibilidade de providenciar a colocação de várias lombadas na 

Avenida Deputado Federal Dr. Antonio Sylvio Cunha Bueno nas proximidades do bairro 

Nova Era, quadra coberta, campo de futebol e canil, intercaladas em toda sua extensão 

proporcionando maior segurança a todos. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de abril de 2017. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

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 

REQUERIMENTO Nº 026/2017 

 

Considerando que o dever do vereador é sempre estar atento e buscar os interesses 

da população. 

Considerando que a lagoa de tratamento que fica ao lado direito, as margens da 

MRS no Bairro Jardim Primavera não comporta mais ficar instalado no referido local 

devido ao crescimento de nossa comunidade. 

Considerando que esse ser um pedido das comunidades próximas ao local, Bairro 

do Barretinho e Vila Prado que sofrem com os inconvenientes transtornos tais como mau 

cheiro, excesso de mosquitos e outros insetos, além dos riscos a saúde a que ficam 

expostos. 

Considerando que houve um estudo entre a SABESP e a Construtora que irá 

realizar o loteamento ao lado do local citado e que existe grande possibilidade de bombear 

todo esgoto de Roseira para Pindamonhangaba. 

Pelos considerandos solicito da MRS Logística que manifeste interesse de 

autorizar esse trabalho entre o Bairro Jardim Primavera, margeando a linha férrea, até o 

município de Pindamonhangaba, por uma extensão de cinco quilômetros e meio, o que 

iria trazer um grande benefício e desenvolvimento para o município de Roseira. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de abril de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 027/2017 

 

Considerando que é dever do vereador estar atento aos problemas do município, 

levando até o executivo os pedidos e propondo soluções. 

Considerando que atualmente os funcionários públicos  de Roseira não fazem uso 

de uniformes, que auxiliam na identificação de setores, cargos e na padronização dos 

servidores, cada qual em sua área. 

Considerando que o uniforme facilita para o bem estar do funcionário, quando 

escolhido com qualidade. 

Considerando que além dos uniformes, os Equipamentos de Proteção Individual         

(EPI), são de uso indispensável para evitar acidentes e danos aos funcionários. 

Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvido o plenário, que o Exmo. Sr. 

Prefeito Jonas Polydoro nos informe a possibilidade de realizar a aquisição de uniformes 

para todos os funcionários públicos municipais, procurando padronizar os 

servidores.Adquirir e implantar no município Equipamentos de Proteção Individual, para 

todos os que correm risco no trabalho, garantindo assim o bem estar dos funcionários. 

Que deste se dê conhecimento ao funcionalismo público. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de abril de 2017. 

 

 

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

Autora do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereador José Altair da Silva Rangel 
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REQUERIMENTO Nº 028/2017 

 

Considerando que o inverno está se aproximando e todo o trabalho para beneficiar 

e ajudar as famílias carentes para suprir as necessidades é de grande valia, pois um gesto 

de solidariedade é abençoado por Deus. 

Requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o Senhor Prefeito Municipal Jonas 

Polydoro e  o Senhor Vice-Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho, nos informem a 

possibilidade de promover uma "campanha do agasalho" em nossa cidade, para angariar 

doações de agasalhos, roupas, cobertores e calçados, reivindicando também esta 

colaboração às empresas  CCR - Nova Dutra e Euroquadros. 

Solicitamos também, a possibilidade dessas doações serem entregues na 

Secretaria de Promoção Social e que a senhora Maria Beatriz Vieira de Siqueira Polydoro, 

possa fazer as doações às famílias de nosso município. 

Que Deus abençoe a todos.  

Desde já, nossos agradecimentos. 

Que deste se dê conhecimento às empresas acima citadas. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de maio de 2017. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador José Altair da Silva Rangel Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 029/2017 

 

Considerando que o vereador é um agente político responsável por ouvir as 

solicitações dos munícipes e procurar soluções para os problemas apresentados pelos 

mesmos. 

Considerando que foi enviada a Diretora da DRS XVII - Taubaté, cópia do 

requerimento nº 24/2017, aprovado nessa casa de leis no dia 17 de abril de 2017, através 

do ofício nº 53/2017, de 18 de abril de 2017, onde o solicito com urgência da Secretaria 

de Estado da Saúde informaçõessobre o local a ser tomado como referência para o 

atendimento dos pacientes do município de Roseira. 

Considerando o fato de que os vereadores são os representantes legais da 

população, este presidente, em nome dos demais edis dessa casa de leis, solicita a 

presença da Diretora da DRS XVII - Taubaté, senhora Sandra Maria Carneiro Tutihashi, 

em dia a ser agendado na secretaria da câmara, afim de dar explicações aos 

questionamentos dos mesmos. 

Que deste se dê conhecimento ao exmo. prefeito municipal de Roseira, senhor 

Jonas Polydoro e ao Diretor da Secretaria Municipal da Saúde. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de maio de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 030/2017 

 

Considerando que o vereador é um agente político responsável por ouvir as 

solicitações dos munícipes e procurar soluções para os problemas apresentados pelos 

mesmos. 

Considerando que foi enviada aoDiretor da Sabesp, senhor José Fonseca 

Marcondes Júnior, cópia do requerimento nº 17/2017, aprovado nessa casa de leis no dia 

20 de março de 2017, através do ofício nº 33/2017, de 22 de março de 2017, solicito ao 

mesmo, que junto com sua equipe façam estudos nas redes de esgotos do município, 

principalmente nos locais de maiores transtornos, bem como agende com a secretaria da 

Câmara Municipal de Roseira uma data para dar explicações referentes aos problemas e 

soluções referentes ao sistema de água e esgoto do município aos vereadores, que são os  

verdadeiros representantes do povo. 

Considerando o fato de seu comparecimento ainda não ter sido agendado e como 

os vereadores são os representantes legais da população, este presidente, em nome dos 

demais edis dessa casa de leis, reitera a solicitaçãoda presença da Diretor da Sabesp, 

senhor José Fonseca Marcondes Júnior, em dia a ser agendado na secretaria da câmara, 

afim de dar explicações aos questionamentos dos mesmos. 

Que deste se dê conhecimento ao exmo. prefeito municipal de Roseira, senhor 

Jonas Polydoro. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de maio de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 
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Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 031/2017 

 

Considerando que o vereador tem como função fiscalizar as empresas que prestam 

serviços a nossa cidade. 

Considerando que este vereador vem sendo questionado pela população a respeito 

do repasse da taxa de iluminação e valores pagos pela prefeitura pelos serviços prestados. 

Pelos considerandos, após ouvido o plenário, requeiro ao Prefeito Municipal 

Senhor Jonas Polydoro as seguintes informações: 

1 - Valor do montante repassado para prefeitura referente a taxa de iluminação 

pública (COSIP) nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

2 - Valor que a prefeitura pagou de iluminação pública mensal nos nos anos de 

2014, 2015 e 2016. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de maio de 2017. 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira  

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
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REQUERIMENTO Nº 032/2017 

 

Considerando que o vereador tem como função fiscalizar as empresas que prestam 

serviços a nossa cidade. 

Considerando que este vereador vem sendo questionado pela população a respeito 

dos serviços prestados pela empresa Eletrowal no município, relativos a iluminação 

pública. 

Pelos considerandos, após ouvido o plenário, requeiro ao Prefeito Municipal 

Senhor Jonas Polydoro as seguintes informações: 

1 - Cópia do contrato entre prefeitura e a citada empresa para manutenção da 

iluminação pública. 

2 - Cópia da meta fiscal que a empresa recebeu no ano 2014. 

3 - Cópia do cronograma de obra realizado em 2014.  

 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de maio de 2017. 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira  

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
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REQUERIMENTO Nº 033/2017 

 

O vereador é um legítimo representante da população municipal, que almeja o 

progresso da cidade e procura defender os princípios fundamentais da ética, da 

democracia e da cidadania. 

Considerando que em nossa cidade existem vários artesãos e muitos vivem da 

renda de seu artesanato. 

Considerando que hoje não temos eventos que proporcionam a venda e divulgação 

desses trabalhos. 

Assim sendo, requeiro a mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal de Roseira, Jonas Polydoro informe, através de um estudo com o secretário de 

Cultura, qual a possibilidade de realizar pequenos eventos nas praças tais como: 

exposições, teatros, recreações e música na praça em parceria com o comércio local, 

empresas instaladas no município, secretaria de cultura e prefeitura. 

Que deste se dê conhecimento ao secretário de cultura, Professor Edson Medeiros 

de Souza. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de maio de 2017. 

 

 

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 

Autora do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereador José Altair da Silva Rangel 
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REQUERIMENTO Nº 034/2017 

 

Considerando que o trabalho do vereador é de estar sempre procurando atender as 

reivindicações dos munícipes. 

Considerando que os alunos da Escola Estadual Prof. Francisco de Paula Santos, 

localizada no bairro de Roseira Velha e da Escola Estadual Prof. André Broca, localizada 

no centro de Roseira, estão cobrando providências desta Casa de Leis, com relação a falta 

de professor nas escolas citadas.  

Considerando que nós, agentes públicos, devemos estar encaminhando todos os 

pedidos de nossa população roseirense. 

Pelos considerandos, solicito a Delegacia de Ensino de Guaratinguetá, que nos dê 

uma explicação com relação a reivindicação acima mencionada. 

Que deste se dê conhecimento as escolas citadas, a Secretaria de Educação de 

Roseira, a Secretaria de Estado da Educação e a Rádio Aparecida. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de maio de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 035/2017 

 

Considerando que o vereador tem como função fiscalizar as empresas que prestam 

serviços a nossa cidade. 

Considerando que este vereador vem sendo questionado pela população a respeito 

do repasse da taxa de iluminação e valores pagos pela prefeitura pelos serviços prestados. 

Pelos considerandos, após ouvido o plenário, requeiro à EDP Bandeirante as 

seguintes informações: 

1 - Valor do montante repassado para prefeitura referente a taxa de iluminação 

pública (COSIP) nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. 

2 - Valor que a prefeitura pagou de iluminação pública mensal nos meses de 

janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2017. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de junho de 2017. 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira  

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
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REQUERIMENTO Nº 036/2017 

 

 Considerando os dias, ou melhor, os meses que já se passaram e o fato de que 

ainda esta vereadora não obteve um posicionamento do setor jurídico da prefeitura 

municipal em relação ao estudo do Estatuto do Magistério e Plano de Carreira; 

 Considerando que a resposta do professor Edson Medeiros – diretor da Secretaria 

da Educação – foi de que o Estatuto está no setor jurídico da prefeitura municipal; 

 Considerando a necessidade que esta regulamentação tem na vida funcional dos 

monitores e professores da Educação Infantil, Fundamental I e II de nosso município; 

 Considerando a informação que o próprio diretor da Secretaria da Educação  já 

deu quanto as datas dos estudos para elaboração deste Estatuto, afirmo que já houve 

tempo suficiente para um posicionamento do setor jurídico; 

 Considerando que os artigos já foram elaborados, pois a informação dada pelo 

representante legal da SE (Secretaria da Educação) quanto aos estudos do documento que 

regulamenta o exercício do corpo docente em nosso município já ocorreu entre os anos 

de 2007 à 2015; 

 Requeiro ao poder executivo, mais diretamente, ao representante legal do setor 

jurídico desta prefeitura uma informação objetiva relacionada ao estudo do Estatuto do 

Magistério no que diz respeito a sua competência (jurídica), sabendo o quão é importante 

a aprovação deste documento para garantir a vida profissional do corpo docente do nosso 

município, pois este profissional é de suma importância para a formação da cidadania. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de junho de 2017. 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira  Vereador Isaias Eleutério da Silva 
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REQUERIMENTO Nº 037/2017 

 

Considerando que além de legislar e fiscalizar, o vereador deve acompanhar os 

trabalhos realizados pelas empresas em nosso município. 

Considerando que a população vem questionando a respeito das empresas que 

prestam serviços no município. 

Pelos considerandos, requeiro após ouvir o plenário, que o Prefeito Municipal Sr. 

Jonas Polydoro nos envie as seguintes informações: 

1 - Quantas empresas contratadas e terceirizadas prestam serviços em nossa cidade 

? 

2 - Informar quais as funções de cada empresa. 

3 - Mandar relação dos funcionários de cada empresa que presta serviços em nosso 

município e suas respectivas funções. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de junho de 2017. 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira  

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
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REQUERIMENTO Nº 038/2017 

 

 Considerando algumas das funções de um vereador, tais como:  

 

 A - Representar o povo de seu município na Câmara Municipal; 

 

 B – Fiscalizar a administração municipal; 

 

 C – Acompanhar como os recursos públicos estão sendo utilizados. 

 

 Considerando que esta vereadora foi procurada por munícipes questionando as 

funções e os funcionários que as exercem; 

 

 Considerando que o quadro do portal da transparência da prefeitura municipal 

relacionado aos cargos e seus respectivos vencimentos não está atualizado; 

 

 Considerando que a transparência dos cargos/funções e quem executa tais funções 

públicas devem ser acessíveis a toda a população; 

 

 Considerando que os vencimentos dos funcionários depende não somente das 

receitas vindas do poder federal e ou estadual, mas também das entradas referentes aos 

impostos recolhidos do próprio munícipe; 

 

 Considerando a necessidade que se faz em esclarecer a população quanto aos 

questionamentos relacionados principalmente aos cargos em comissão, requeiro ao poder 

executivo que encaminhe, em caráter de urgência, para esta casa de leis e também para 

esta vereadora, o quadro de pessoas que exercem funções em cargos em comissão, 

informando seus respectivos salários, carga horária e termo assinado por estes 

funcionários onde conste a informação de sua habilitação para exercer o cargo a contar a 

partir de Janeiro  de 2017 (dois mil e dezessete). 
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 Aproveito o ensejo para orientar ao responsável pelo setor de comunicação da 

prefeitura que atualize diariamente as informações nas redes por onde essas informações 

transitam. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de junho de 2017. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira  Vereador Isaias Eleutério da Silva 
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REQUERIMENTO Nº 039/2017 

 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do executivo 

municipal todas as reclamações da população, afim de solicitar providências. 

 

 

Considerando que os funcionários públicos do município de Roseira que exercem 

função de motorista nos diversos setores que pertencem, não têm como cumprir toda a 

rotina necessária afim de atender adequadamente os munícipes sem ultrapassar sua carga 

de 8 horas diárias. 

 

 

Considerando que hoje a Prefeitura paga apenas o referente a um limite de 40 

horas extras mensais, o que não é compatível com o quantidade de horas necessárias para 

atender o volume de trabalho determinado a esses funcionários. 

 

 

Considerando que este vereador tem mantido contato com motoristas funcionários 

de outros municípios, os quais têm dito que nos respectivos municípios não existe limite 

de horas extras a serem pagas e que, portanto, os superiores permitem as horas de acordo 

com as necessidades impostas pela função de cada um. 

 

 

Pelos considerandos, após ouvir o plenário, requeiro ao exmo Prefeito Municipal 

Senhor Jonas Polydoro que nos informe a possibilidade de estar entrando em contato com 

o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura afim de solicitar o aumento desse 

limite de 40 para 80 horas extras, o que com certeza traria mais motivação aos 

funcionários, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados. E se não for possível, 

a possibilidade de se conseguir pelo menos o aumento do referido limite para 60 horas 

extras. 
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Que deste se dê conhecimento aos motoristas vinculados a Secretaria de 

Educação, a Secretaria de Saúde e ao Departamento de Serviços Municipais. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de junho de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 040/2017 

 

 

Considerando que o papel do vereador é estar informando tudo o que ocorre em 

nosso município. 

 

Considerando que no Loteamento Nova Roseira há um galpão, que hoje está 

servindo para ocupação de pequenas empresas em nosso município. 

 

Considerando que a empresa que está implantada no referido local não está 

operando devido as dificuldades financeiras. 

 

Considerando que por ser um local público, pode ser ocupado por outras empresas 

que tenham interesse em ocupa-lo. 

 

Considerando que a citada empresa está tentando negociação do referido ponto 

até mesmo com algumas empresas do Distrito Industrial. 

 

Considerando que por se tratar de Patrimônio Público somente a Prefeitura tem o 

poder de retomar o prédio. 

 

Pelos considerandos, após ouvir o plenário, requeiro ao Exmo. Prefeito Municipal 

Senhor Jonas Polydoro que nos informe se a citada empresa já foi notificada para que o 

galpão seja desocupado. Desta forma haverá oportunidade para outras empresas que 

tenham interesse de utilizá-lo. É do conhecimento deste vereador, Presidente da Câmara, 

que a empresa Lumem Química, que já está instalada há muitos anos em Roseira e tem 

gerado muitos empregos para os cidadãos roseirenses.  

 

Solicito que esse problema seja resolvido o mais rápido possível e que envie para 

Câmara Municipal um Projeto de Lei de permissão de uso, para que os vereadores possam 

avaliar e aprovar essa permissão para a empresa LumemQuímica , que tem interesse de 
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montar uma fábrica de barricas, que poderá gerar de dez a quinze empregos para nossa 

cidade e isso é muito importante para Roseira.  

Que deste se dê conhecimento à empresa citada, à Rádio Sant’Ana no programa 

do Sargento Chagas e ao CONDIC de Roseira. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de junho de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 041/2017 

 

 

Considerando que é papel do vereador estar atento as necessidades da população 

afim de procurar sempre buscar melhorias na qualidade de vida da mesma. 

Considerando o grande fluxo de caminhões, ônibus e veículos em geral que 

trafegam pela alça de acesso do viaduto sobre a Rodovia Presidente Dutra. 

Considerando que no local citado já foram observados diversos acidentes em razão 

dos motoristas que trafegavam no sentido São Paulo - Rio de Janeiro e efetuavam o 

retorno no local não observarem a sinalização de parada existente no solo e, em virtude 

disso, obrigarem os motoristas, que atravessavam o viaduto com objetivo de acessar a 

rodovia no sentido São Paulo - Rio de Janeiro, a efetuarem parada brusca sobre o viaduto 

fim de evitar colisão, causando um grande desconforto. 

Por essas razões, requeiro, após ouvir o plenário, que o diretor da CCR - Nova 

Dutra nos informe a possibilidade de estar construindo, em caráter de urgência, uma 

rotatória no local citado afim de sanar o problema.  

Que deste  se dê conhecimento ao Exmo Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro, à 

Radio Santana, ao Posto e Restaurante Arco Íris e ao Condic de Roseira. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 26 de junho de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 042/2017 

 

 

Considerando que é papel do vereador estar atento as necessidades da população 

afim de procurar sempre buscar melhorias na qualidade de vida da mesma. 

Considerando o requerimento nº 41/2017 de 26 de junho de 2017 onde foi feita a 

solicitação a empresa CCR Nova Dutra para a construção de uma rotatória no 

entroncamento da via que liga o posto arco íris sentido São Paulo e Rio de Janeiro e que 

no local existe um poste bem no meio do local. 

Considerando a necessidade da construção dessa rotatória que irá sanar os 

problemas de acidentes de trânsito no local e que a remoção ou mudança de local desse 

poste poderá agilizar a citada obra. 

Por essas razões, requeiro, após ouvir o plenário, que o diretor da EDP 

Bandeirante nos informe a possibilidade de estar removendo ou mudado de local o poste 

citado.  

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 26 de junho de 2017. 

 

 

Vereador José Altair da Silva Rangel 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Gustavo Fonseca Mendes 

  

  

Vereador Joel Polydoro Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira 
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REQUERIMENTO Nº 043/2017 

 

Considerando que é dever do vereador zelar pelo bem estar e segurança das 

pessoas. 

Considerando que em Roseira tem uma agência do Correio, com bastante fluxo de 

pessoas do município e de cidades vizinhas, que precisam utilizar dos serviços da agência 

do Correio como pagar boletos, mandar correspondência, receber pagamentos, etc. 

Considerando que até na data do dia 19 de junho de 2017, tinha um segurança na 

agência do correio, por isso que estou entrando com esse requerimento, para saber porque 

retiraram o segurança da agência do correio. 

Considerando que quando não tinha segurança sempre se ouvia falar que a agência 

do correio era assaltada. 

Considerando que são situações que geram preocupação a segurança das pessoas. 

Pelos considerandos, requeiro a agência do correio, na pessoa de seu diretor 

regional Wilson Abadio de Oliveira na forma regimental e depois de ouvido o plenário, 

providências no sentido de voltar com o segurança na agencia do correio, para maior 

conforto e tranquilidade aos usuários, e que se dê conhecimento ao Exmo Senhor Prefeito 

Municipal Jonas Polydoro, ao Exmo Juiz da Comarca de Roseira, Doutor Luiz Henrique 

Antico, ao senhor Sargento Anselmo Fabian dos Santos Pinto. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 26 de junho de 2017. 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

 

 

 


