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REQUERIMENTO Nº 002/2017

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 e

visitantes.

Considerando que na Rua Major Vitoriano cruzam por ela dois cruzamentos com pouca

visibilidade prejudicando a visão principalmente dos motoristas.

Considerando o que atrapalha a visibilidade é um canteiro central que tem na Rua Major

Vitoriano.

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

Polydoro nos informe possibilidade de atender esta reivindicação. realizando uma reforma no

canteiro central da Rua Major Vitoriano, principalmente para evitar acidentes.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro de 2017.

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereador Nelson Teixeira Madruga

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
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REQUERIMENTO Nº 003/2017

Considerando que é dever do vereador fiscalizar a administração pública, para que o

agente público possa orientar com mais clareza os nossos munícipes quando indagado, solicito

do senhor prefeito Jonas Polydoro as seguintes informações:

1. Nome, telefone e cnpj das empresas vencedoras da licitação para a realização dos

seletivos no ano de 2015, 2016 e 2017;

2. Nome das pessoas aprovadas no seletivo 2015, 2016 e 2017 tanto no ensino

infantil quanto no ensino fundamental;

3. Número de vagas ocupadas nos anos de 2015, 2016 e 2017, tanto no ensino

infantil quanto no ensino fundamental.

4. Cópia das provas das pessoas que foram aprovadas no seletivo realizado para o

exercício 2017.

5. Cópia do gabarito da empresa que realizou o seletivo 2017 e cópia dos gabaritos

de todas as pessoas que participaram do seletivo 2017.

Que deste se dê conhecimento ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, a Rádio

Comunitária Santana e a CKVerza Consultorias & Assessoria .

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro 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



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 004/2017

Considerando que o dever do vereador é fiscalizar e atender os pedidos da população, a

qual está sempre solicitando melhorias em vários pontos que venham viabilizar os interesses dos

munícipes.

Considerando que foram feitas melhorias na Praça São Benedito e pavimentação na rua à

margem da praça citada, onde no final da mesma não foi feito o escoamento das águas pluviais,

próximo a residência do senhor Benedito José Rodrigues da Silva, carinhosamente conhecido por

"Canela".

Requeiro do Exmo Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro que entre em contato com

a empresa que executou a obra de pavimentação para que o devido reparo seja realizado, com o

máximo de urgência, visto o inconveniente causado pelas águas pluviais que impedem o acesso

dos moradores do local a suas residências.

.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro 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 005/2017

Considerando que o vereador deve acompanhar, fiscalizar e ajudar a administração

pública municipal, em todos os sentidos, na busca contínua de lutar pelo bem estar da população.

Considerando que o Prefeito Municipal Jonas Polydoro e Vice Prefeito Altamiro Mendes

de Andrade Filho tem se dedicado para atender os anseios do povo roseirense.

Considerando que existe em nosso município a passagem de nível que liga o centro da

cidade com os bairros Nova Era, Barretinho, Pedro Leme, zona rural e também ao campo de

futebol, piscina, raia de malha e quadra coberta do nosso município, onde é muito frequentado

pela população e não passa veículo dificultando o acesso até para fazer um socorro rápido com

ambulância e também solicitar a viatura da Polícia Militar tendo que dar volta pela SP 62, antiga

Rio – São Paulo, prejudicando o acesso rápido.

Considerando que a passarela existente na referida passagem de nível está comprometida,

trazendo riscos aos munícipes e insegurança a todos que por ali passam.

Considerando que a MRS Logística S/A tem se dedicado em melhorar as estações e as

passagens de nível dos municípios preocupada com o bem estar das pessoas e proporcionar

conforto e segurança.

Pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que o Exmo. Senhor

Prefeito Municipal Jonas Polydoro e o Exmo. Senhor Vice Prefeito Altamiro Mendes de

Andrade Filho, nos informem a possibilidade de serem tomadas as providências necessárias,

reivindicando junto a MRS Logística S/A, na pessoa de seu Presidente, senhor Eduardo Parente

Menezes, no sentido de retirar a passarela e colocar uma cancela, se possível, eletrônica, para

permitir a passagem de veículos de passeio, caminhões, ambulância, viaturas da Polícia Militar,

caminhão de lixo, facilitando o acesso aos bairros acima citados e ao centro esportivo,

resolvendo definitivamente esse problema antigo, proporcionando conforto e segurança a todos

que precisam utilizar essa passagem. É um pedido de grande necessidade à nossa população.
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Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Maurício Quintella Malta Lessa,

DD. Ministro dos Transportes, ao Exmo. Senhor Márcio Luiz Alvino de Souza, DD.

Deputado Federal (PR), ao Exmo. Senhor André do Prado, Deputado Estadual (PR), ao

senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro e ao senhor Vice-Prefeito Altamiro Mendes de

Andrade Filho para que reforce esse pedido.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro 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 006/2017

"CANALIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND NA RUA

JOÃO MIGUEL NO BAIRRO DO PEDRO LEME."

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e assessorar o

executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da qualidade de vida do

povo. Assim sendo, requeiro a mesa, após ouvir o plenário, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal

de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual a possibilidade de viabilizar essa obra.

JUSTIFICATIVA

A Canalização, arborização e instalação de playground e academia, além de embelecer,

contribuirá para o bem estar dos moradores do local e também dos moradores das chácaras.

Além disso, contribuirá para o não aparecimento de dengue e outros tipos de doenças causadas

por outros animais.

O local ficará mais bonito, revitalizado e mais valorizado, visto que está crescendo com

novas residências.

Pelas razões mencionadas, acredito na importância do requerimento e reitero meus

agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro 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 007/2017

Considerando que além de legislar e fiscalizar a administração pública e orientar as

empresas que prestam serviço a nossa cidade.

Considerando que iluminação hoje se trata de segurança.

Considerando que na Avenida Savério Mario Ardito em frente ao número 854 no bairro

do Barretinho o poste encontra-se com a lâmpada apagada a vários meses.

Pelos considerandos solicito da conceituada empresa Eletrowal que na medida do

possível solucione este problema.

Que deste se dê conhecimento ao morador do endereço acima citado.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de fevereiro 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 008/2017

Considerando que a Concessionária Nova Dutra, tem realizado muitas melhorias,

proporcionando melhores condições de tráfego aos usuários.

Considerando que a intenção da empresa é de respeitar todos que utilizam a Rodovia

Presidente Dutra, dando a elas maior segurança.

Considerando que Roseira, cada dia que passa vem crescendo continuamente e

aumentando o número de pessoas que precisam se locomover até as margens da citada rodovia,

atravessá-la para embarcar e desembarcar.

Considerando que em Roseira já aconteceram acidentes fatais, principalmente em dois

locais de travessia, os quais nos chocaram e hoje, observando o trabalho desta empresa

esperamos que possam cada dia mais melhorar esta rodovia, proporcionando assim, maior

segurança a todos.

Pelos considerandos requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que solicite ao senhor

Ascendino da Silva Mendes, Presidente da conceituada empresa Nova Dutra, a construção de

duas passarelas, sendo uma nas proximidades do km 78, para atender a população do bairro de

Roseira Velha, uma vez que o bairro não é atendido por linhas de ônibus intermunicipais e as

pessoas são forçadas a embarcar e desembarcar às margens da rodovia Presidente Dutra,

necessitando fazer a travessia, colocando em risco suas vidas e, a outra, na entrada do município

de Roseira, que dá acesso a rua Dom Epaminondas, para atender as pessoas que retornam de São

Paulo, de São José dos Campos e os estudantes que retornam de Taubaté, desembarcam e

necessitam também fazer a travessia, com os mesmos riscos acima citados.
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Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Maurício Quintella Malta Lessa, DD.

Ministro dos Transportes, ao Exmo. Senhor Márcio Luiz Alvino de Souza, DD. Deputado

Federal (PR), ao Exmo. Senhor André do Prado, Deputado Estadual (PR), ao senhor Prefeito

Municipal Jonas Polydoro e ao senhor Vice-Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho para

que reforce esse pedido.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de fevereiro 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 009/2017

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e assessorar o

executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da qualidade de vida do

povo. Assim sendo, requeiro a mesa, após ouvir o plenário, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal

de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual a possibilidade de viabilizar a reforma da pista de skate

do bairro do Jardim Primavera.

JUSTIFICATIVA

A reforma da pista de skate do bairro do Jardim Primavera é necessária, já que a mesma

se encontra com rachaduras em quase todo o piso, impossibilitando que a pista seja utilizada.

Além disso, com a reforma da pista de skate, o local passará a ser mais utilizado e povoado,

evitando que o mesmo fique abandonado e se torne ponto para usuário de drogas ou até mesmo

de prostituição.

O local ficará mais bonito, revitalizado e útil, visto que a prática de esporte está cada vez

maior e é essencial para uma melhor qualidade de vida.

Pelas razões mencionadas, acredito na importância do requerimento e reitero meus

agradecimentos

.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de fevereiro 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 010/2017

“IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO”

O vereador é um importante agente político, que além de legislar tem como função

encaminhar as reivindicações da população ao Executivo Municipal, sendo o principal elo entre

a comunidade que representa e o poder público municipal. Assim, venho pelo presente

documento requerer a mesa, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Roseira,

Jonas Polydoro, informações da Empresa Sabesp sobre a possibilidade de implantação de

infraestrutura de água e coleta de esgoto nas chácaras e nas residências do Bairro Pedro Leme.

JUSTIFICATIVA

A cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos do Estado Brasileiro,

nos termos do art.1º da Constituição Federal, incisos II e III, são preceitos constitucionais que

devem nortear as políticas públicas voltadas a concretizar os direitos da pessoa humana. São

normas que devem ser atendidas, no estabelecimento das relações da Administração Pública com

os cidadãos. Como normas dirigentes, são condicionantes perante as demais normas relacionadas

com as políticas públicas, incluindo nesta ordem a política de saneamento e recursos hídricos e a

prestação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto.

Portanto, a implantação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto como

meio de melhorar as condições ambientais e habitacionais da área das chácaras e residências do

bairro Pedro Leme é uma medida voltada a garantir o desenvolvimento das funções sociais da

cidade, de modo a assegurar aos cidadãos residentes nessa área, o acesso aos direitos inerentes às

condições de vida digna na cidade, isto é, o direito à cidade, o que significa também o total
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respeito ao Princípio da função social da propriedade, tendo em vista que o respeito a estes dois

princípios são essenciais para a promoção da política urbana e ambiental.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância deste requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março 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 011/2017

“REQUER INFORMAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRAM

AS DISCUSSÕES PARA A FINALIZAÇÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA

DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.”

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,

sendo assim, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o Senhor Edson Medeiros de Souza,

Diretor da Secretaria Municipal de Educação, informe sobre qual o estágio em que se encontram

as discussões para finalização do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal

de Roseira.

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

Polydoro, e a todos os profissionais que atuam na rede municipal de educação.

JUSTIFICATIVA

O Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, além de ser uma

conquista fundamental para a categoria, foi objeto de promessa de campanha para a gestão de

2013 a 2016 e essa promessa não foi cumprida e muito menos está no Plano de Governo da atual

administração para a gestão de 2017 a 2020. Portanto, é algo que precisa ser efetivamente

contemplado.

A educação deve ser a prioridade número 01 (um) da cidade, pois o desenvolvimento

socioeconômico de um município e o seu grau de cultura depende necessariamente do cuidado e

dos investimentos em educação. Uma educação de qualidade depende de vários fatores, mas a

valorização do magistério é o ponto central de qualquer política pública nesta área.

Quero registrar que vou me empenhar nesta causa, por considerar algo fundamental para

esta categoria de profissionais. E, sendo assim, solicito informação quanto a lentidão no processo

de materialização do mesmo. Assim sendo, peço ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da

Secretaria de Educação, que responda detalhadamente as seguintes questões:
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 Qual o estágio em que se encontram as discussões para a finalização do Estatuto e

Plano de Carreira do Magistério Público Municipal?

 Quantas reuniões foram realizadas com os professores da rede municipal para

discutir as referidas matérias?

 Quem está orientando as discussões do ponto de vista pedagógico? E do ponto de

vista jurídico?

 Quando o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal serão

enviados para a Câmara Municipal para apreciação dos vereadores?

Espero que possamos, sem tumultuo, apreciar, estudar e aprovar o Estatuto e Plano de

Carreira do Magistério Público Municipal, o que significa que o mesmo merece ser analisado e

debatido pelos nobres pares, inclusive com os mais interessados: os profissionais da educação.

Os profissionais do magistério aguardam com muita expectativa a aprovação dessas

legislações fundamentais para a categoria.

Pelas razões mencionadas, e também pela intenção que esta vereadora tem de promover

uma política transparente à população, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março 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



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 012/2017

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e assessorar o

executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da qualidade de vida do

povo. Assim sendo, requeiro à mesa, após ouvir o plenário, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal

de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual a possibilidade de viabilizar a reforma das lousas da

EMEIEF Prof. Pe. Geraldo de Almeida Sampaio do bairro do Jardim Primavera.

JUSTIFICATIVA

A reforma das lousas da EMEIEF Prof. Pe. Geraldo de Almeida Sampaio do bairro do

Jardim Primavera é necessária, já que a mesma se encontra com rachaduras, impossibilitando

que o professor consiga utilizá-la durante as aulas. Além disso, com a reforma dessas lousas, os

alunos terão um ensino ainda melhor e os professores ficarão muito satisfeitos.

Pelas razões mencionadas, acredito na importância do requerimento e reitero meus

agradecimentos.s

.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março 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 013/2017

Considerando o Título I “Disposições Preliminares”, Capítulo I “Do Município”, Artigo

4º da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA, instituída em 20/03/1990,

Artigo 4º = “Ao Município de Roseira compete prover a tudo quanto disser respeito ao

seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população...”

Considerando que munícipes procuraram esta vereadora reivindicando a colocação de

placas de identificação das ruas do município.

Considerando que inúmeras ruas de nossa cidade estão sem placa informando o nome das

ruas.

Considerando a necessidade que o cidadão (ã) tem de se localizar e que esta localização

geralmente precisa ser através de endereço.

Considerando que a identificação das ruas é de suma importância tanto para os moradores

quanto visitantes e prestadores de serviço.

Considerando que esta vereadora procurou a Prefeitura Municipal para saber qual

Departamento ou Diretoria é responsável por este serviço.
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Considerando que recebi da Senhora Ana de Moura a informação de que as placas já

estão prontas e que ela não tem pessoal disponível para executar o serviço.

Pelos considerandos acima, Requeiro do poder executivo municipal as seguintes

informações:

1 – Qual é o Departamento ou Diretoria responsável pela colocação de placas de

identificação?

2 – Já que as placas estão prontas por que a demora na colocação das mesmas?

3 – O envio do cronograma ou ordem de serviço quanto à colocação das placas.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de março 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



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 014/2017

Considerando que é dever do vereador zelar pelo bem estar, segurança e saúde dos

munícipes.

Considerando que devemos apresentar ao Executivo solicitações que visem auxiliar tanto

a administração municipal, como também a nossa população.

Considerando que a obra da ponte que estava sendo realizada ligando a rua Augusto

Pereira Coelho com o Residencial Nossa Senhora da Piedade está paralisada.

Considerando que trata-se de uma importante obra, que visa facilitar o tráfego de veículos

e de pedestres.

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito

Municipal Jonas Polydoro, que nos informe a possibilidade de dar continuidade e concluir a

citada obra.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de março de 2017.

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereador Nelson Teixeira Madruga

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
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REQUERIMENTO Nº 015/2017

“LIMPEZA, MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA DO CEMITÉRIO”

Considerando que o Cemitério Municipal está em total abandono, não somente em

relação a limpeza mas também no que diz respeito a administração, pois no local não há

funcionário, ou até mesmo um caseiro para cuidar deste espaço.

Considerando que a limpeza e manutenção na estrutura deste espaço é importante para

que não ocorra invasão de bichos/animais peçonhentos e mosquitos, inclusive o mosquito

AEDES AEGYPTI, do qual nós bem sabemos da sua periculosidade em relação às doenças que

ele transmite.

Considerando a falta de estrutura no calçamento dos corredores que ficam na parte

superior do cemitério, causando assim, deslizamento de terra em momento de chuva.

Considerando que as pessoas que vão ao cemitério com a intenção de rezar/orar pelos

seus entes queridos, que ali estejam enterrados, merecem total segurança.

Considerando a dor emocional que as pessoas sentem no momento de um sepultamento,

faz-se necessário que o ambiente esteja em harmonia e em paz.
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Pelos considerandos acima, esta vereadora que trabalha com transparência, solicita ao

poder executivo (órgão competente pela execução deste requerimento) que tome as providências

cabíveis.

Aproveito para solicitar que a manifestação do poder executivo seja transparente e que as

providências que serão realizadas sejam informadas a esta casa de leis via documentação.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de março 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 016/2017

Considerando que o vereador é o intermediador de muitos dos problemas que podem ser

solucionados.

Considerando que meses atrás foi realizado recapeamento asfáltico e lombadas em

algumas ruas do Residencial Vila Roma.

Considerando que onde fizeram as lombadas, a água não está tendo vazão quando chove

e entre a lombada e a calçada precisa desobstruir para que a vazão de água seja mais intensa.

Pelos considerandos solicito do Senhor Prefeito que entre em contato com a empresa

responsável para desobstrução das mesmas, principalmente das lombadas em frente a Igreja

Congregação Cristã e a Mercearia do Ronaldo, solucionando de vez este problema.

Que deste se dê conhecimento ao Senhor Ronaldo da Mercearia e a Igreja Congregação

Cristã.

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 017/2017

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 que devido as fortes chuvas, frequentes nesse período, a ocorrência de

transbordamentos de esgoto vem gerando transtornos aos munícipes residentes nos bairros

Roseira Velha e Pedro Leme, bem como em outros pontos do município.

Considerando ser a SABESP responsável pelo serviço de água e esgoto no município de

Roseira, solicito ao Diretor da Sabesp, senhor José Fonseca Marcondes Júnior, 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.

Este é um pedido do Presidente da Câmara e demais vereadores interessados em ter suas

dúvidas esclarecidas e por essa razão acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de março 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


