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REQUERIMENTO Nº 044/2017 

 

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

procurar sempre melhorias na qualidade de vida da mesma. 

Considerando que a EMEI Pelerson Soares Penido foi inaugurada a um ano e três meses, 

atualmente atende180 crianças e possui um espaço externo amplo. 

Considerando que a escola ainda não possui uma área externa coberta para realização das 

atividades de educação física, eventos e confraternizações. 

Por essas razões, requeiro, após ouvir o plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal 

Jonas Polydoro, que nos informe a possibilidade de estar construindo essa área para melhor atender 

esta comunidade escolar. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de agosto 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 045/2017 

 

Considerando que é dever do vereador estar atento as solicitações e necessidades dos 

munícipes, afim de procurar soluções para os problemas encontrados. 

Considerando que na Estrada Imperial, em frente ao nº 515, existem árvores necessitando 

de poda em razão de seus galhos estarem entrelaçados na rede elétrica e, quando venta, acabam 

por gerar faíscas, colocando as pessoas que transitam no local em risco. 

Pelos considerandos, requeiro, após ouvido o plenário, do senhor Marcos Scarpa, 

responsável pela EDP Bandeirante que sejam tomadas as devidas providencias. 

Que deste se dê conhecimento ao Ministério Público e ao Prefeito Municipal de Roseira. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de agosto 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 046/2017 
 

Considerando que a E.M.E.I. Tereza de Jesus Trannin Pasin foi ampliada para melhor 

atender a comunidade de Roseira Velha. 

Considerando que atualmente, atende aproximadamente 150 crianças, desde o berçário até 

a etapa II. 

Considerando que a mesma está precisando de uma cobertura para ligar um espaço ao 

outro, pois quando  chove, dificulta a travessia dos alunos e funcionários.  

Considerando que está vereadora, após uma visita a creche, constatou a importância desta 

cobertura. 

Por essas razões, requeiro, após ouvir o plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito  Municipal 

Jonas Polydoro, que nos informe a possibilidade de realizar esta obra,  para melhor atender a todos. 

. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de agosto 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 047/2017 

 

Considerando que 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.  

Considerando que a Rua José Alves Moreira do Bairro do Vila Velha que dá acesso para a 

Rua Olegário de Paula encontra-se com um grande buraco que além de estar causando estragos 

nos veículos que por ali passam, tem provocado alagamento nos dias de chuva. 

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 o tapa buraco dessa rua 

enquanto não é feito o recapeamento. 
 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de agosto 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 048/2017 
 

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

o desenvolvimento e o efetivo progresso da cidade. 

Considerando que após uma visita a EMEI Minervina de Oliveira Encarnação Valle, 

acompanhada pela Diretora Ana Paula, observei que o espaço físico, precisa passar por uma 

reforma, para melhor atender a todos os alunos. 

Considerando que a Creche "Dona Santinha", que atualmente atende 75 alunos, também 

precisa reorganizar seus espaços e adquirir novos mobiliários. 

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

Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que informe qual a possibilidade de realizar esta reforma. 

Que deste se dê conhecimento a Direção da EMEI Minervina de Oliveira Encarnação Valle 

e da "Creche Dona Santinha". 

. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de agosto 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 049/2017 

 

Considerando que é dever do vereador estar atento as solicitações e necessidades dos 

munícipes, afim de procurar soluções para os problemas encontrados. 

Considerando que na Estrada Imperial, em frente ao nº 515, existem lâmpadas queimadas 

necessitando de substituição. 

Considerando que a falta de iluminação coloca oferece risco aos transeuntes, pois a via sem 

iluminação é ambiente propício para ação de pessoas mal intencionadas. 

Pelos considerandos solicito da conceituada empresa Eletrowal que na medida do possível 

solucione este problema. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de agosto 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 050/2017 

 

 Considerando que esta vereadora optou pelo caminho da política para atuar em prol da 

população. 

 

 Considerando que fui procurada por pessoas que trabalham e estudam em outros 

municípios e utilizam a Rodovia Presidente Dutra para se deslocar de uma cidade a outra. 

 

 Considerando que estes munícipes utilizam os ônibus como meio de transporte e que a 

empresa que presta esse serviço não permite que os motoristas entrem na cidade de Roseira, 

causando assim um transtorno na vida e na segurança desses usuários.  

 

 Considerando que essas pessoas tem que descer no posto Arco - Íris porque os motoristas 

alegam que não é possível enxergar o viaduto na entrada da cidade. 

 

 Considerando ainda que os motoristas e os usuários deste meio de transporte correm um 

enorme risco de serem abordados e terem que passar pelo trauma de um assalto no viaduto. 

 Considerando o fato das pessoas terem que descer no posto gera uma necessidade de que 

um membro da família e ou um amigo tenha que ir buscá-las. 

 

 Considerando que a entrada principal da cidade não tem iluminação adequada para 

assegurar a segurança tanto dos motoristas quanto de quem desce no viaduto. 

 

 Considerando ainda que o cartão postal da entrada da cidade não pode ser apreciado seja 

pelos moradores ou até mesmo por visitantes no período noturno. 

 

 Considerando que esta vereadora, através de e-mail, solicitou informações diretamente com 

o senhor Marcos Scarpa (assessor de diretoria da EDP) sobre a possibilidade de instalação de 

iluminação no viaduto. E este orientou que o assunto é da competência do poder executivo. 

 Considerando todos os motivos elencados acima, requeiro providência urgente por parte 

do poder executivo. 
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Plenário vereador João Caltabiano, 21 de agosto 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 051/2017 

 

 Considerando que o asfalto já se tornou tão presente que muitas vezes nem nos damos conta 

de que ele está ali, sob nossos pés. Mas, em trânsito, ou atravessando uma rua, ou até mesmo 

durante uma chuva basta uma irregularidade para que sejamos afetados diretamente por esse 

imprescindível componente de revestimento asfaltico.  

 

 

 Considerando que um bom revestimento asfaltico valoriza o logradouro. Isso porque há 

uma diminuição no fluxo de sujeira, graças à sua baixa aderência aos resíduos em geral.  

 Considerando que o asfalto também aumenta a segurança para motoristas, pedestres e 

moradores. 

 

 

 Considerando que as intempéries agem diretamente sobre as condições asfalticas e que os 

transtornos causados pela chuva  podem, inclusive, causar danos a motoristas e ou pedestres e 

também aos moradores. 

 

 

 Considerando que com o asfalto, esses problemas são minimizados, desde que haja 

manutenção periódica.  

 

 

 Considerando que a população contribui com impostos e por este motivo tem o direito 

garantido por lei ao benefício do bem estar. 

 

 

 Considerando que esta vereadora depois de ouvir aos munícipes e também ao andar pelas 

ruas da cidade identificou problemas no asfalto de várias ruas, inclusive nas ruas Amantina Rabelo 

Galvão e Benedito Maria Gonçalves (ambas pertencentes ao bairro Vila Velha). 
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 De acordo com os considerandos citados, requeiro ao poder executivo que realize a 

manutenção na pavimentação asfaltica das ruas esburacadas. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de agosto 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 052/2017 

 

 Considerando que é dever do vereador fiscalizar estar atento as necessidades, levar ao 

conhecimento do Executivo Municipal as reivindicações dos munícipes, proporcionando assim o 

bem estar da população . 

 Considerando a Sabesp Empresa de economia mista a qual é a responsável pela distribuição 

de água, coleta e tratamento de esgoto do município, além da manutenção de todo sistema por um 

período de 30 (trinta) anos a contar de 2008, quando renovada a concessão . 

 Considerando que toda coleta de esgoto é feito por sistema de bombeamento para diversos 

locais da cidade, tais como nos bairros Vila Roma ,Pedro Leme,  Roseira Velha e  Veloso. 

 Considerando ainda que após a coleta esse esgoto não recebe nenhum tipo de tratamento e 

como os locais foram construídos próximos aos córregos, o esgoto é despejado de forma livre e 

disfarçada, poluindo de forma avassaladora contrariando assim todas as normas e regras  

ambientais. 

  Pelos considerando, solicito ao Executivo Municipal Senhor Prefeito Jonas Polydoro que 

sejam  tomadas  as   providências necessárias   quanto ao despejo desordenado de esgoto nos 

córregos do município, o que contrária todas normas ambientais, junto a SABESP. 

 Que deste se dê conhecimento ao Ministério Público local, Cetesb e Rádio Aparecida. 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de agosto de 2017. 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 053/2017 

 

 

 Considerando que esta vereadora optou pela vida pública para trabalhar em prol do bem 

estar de toda a população roseirense; 

 

 

 Considerando que fui procurada por munícipes questionando o motivo do por que o 

caminhão não está passando pelas ruas e bairros tirando o entulho; 

 

 

 Considerando que no início deste ano esta vereadora solicitou um cronograma para que 

ocorresse a retirada de entulho de toda a cidade; 

 

 

 Considerando a preocupação que tenho em relação à saúde da população; 

 

 

 Considerando que uma cidade limpa atrai turistas; 

 

 

 Considerando que busquei informações junto ao DSM para saber o que está acontecendo e 

a resposta que tive foi: “Não temos onde jogar o entulho, pois o local para onde ia todo o material 

foi embargado”. 

 

 

 Considerando que esta vereadora esteve no local de despejo do entulho e ouviu do 

proprietário: “Eu não fui comunicado desta situação (embargo), e não sei o motivo pelo qual a 

prefeitura não joga mais o entulho aqui” .  
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 Por tantas considerações, solicito ao poder executivo que se manifeste e dê esclarecimentos 

se o local onde o entulho estava sendo despejado é um local apropriado e autorizado pela CETESB 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo)? E mais, juntamente com o responsável pelos 

serviços gerais do município - DSM - apresente um cronograma (via redes sociais, portal da 

transparência da prefeitura e ofício para esta Casa de Leis) para a retirada do entulho da cidade. 

 

 

 Que deste se dê conhecimento ao representante legal do Departamento de Serviços Gerais. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de setembro 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 054/2017 

 

 Considerando que 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.  

 Considerando que o CATIS do bairro do Barretinho é bastante frequentado pelos munícipes 

de todas as idades e o mesmo necessita de um pintura e uma revitalização, melhorando a aparência 

do estabelecimento e trazendo maior conforto aos roseirenses. 

 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 essa revitalização. 
 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de setembro 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 055/2017 
 

Requeiro ao Exmo Sr Prefeito municipal, Jonas Polydoro  e a mesa, na forma regimental, 

que após ouvir o plenário, nos informe qual a possibilidade de construir uma pista para prática de 

caminhada e corrida, as margens da Rua Wilson Carvalho de Oliveira, Sistema de Lazer, bairro 

Vila Roma. 

 

Justificativa 

 

Munícipes procuraram esta vereadora cobrando a intermediação, junto ao setor competente 

da prefeitura, para que seja feito um estudo da possibilidade da construção desta pista de 

caminhada e corrida no local supracitado, pois os mesmos não possuem um local adequado para 

praticarem exercícios físicos como caminhada e corrida. O referido local, necessita de uma obra 

para atender ambos residenciais e melhorando assim a manutenção do local, tornando o limpo e 

acolhedor. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de setembro 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 056/2017 
 

Considerando que além de legislr e fiscalizar, o vereador tem o compromisso de levar ao 

executivo os problemas que afetam a população afim de auxiliar a administração pública. 

Considerando que no bairro do Barretinho, na Avenida Brasil, em frente  praça existe uma 

lombada com rebaixamento em sua lateral onde o assoalho dos veículos que transitam no local 

batem na mesma, danificando os veículos e trazendo prejuízos ao proprietários. 

Pelos considerandos solicito do Senhor Prefeito Municipal, que na medida do possível, 

sejam feitos reparos no asfalto ao lado da lombada. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de setembro 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 057/2017 
 

 

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 que no bairro do Veloso é constante a reclamação dos moradores da falta de 

policiamento no local. 

Considerando que a presença do policiamento traz segurança e inibe a presença de pessoas 

que comercializam ou consomem drogas na região. 

Pelos considerandos, solicito do senhor Sargento Anselmo Fabian dos Santos Pinto, 

comandante do 1º GP/PM de Roseira, informações sobre a possibilidade de intensificar o 

policiamento no local supracitado. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de setembro 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 058/2017 

 

 

 Sabendo a importância que o poder legislativo tem e que esse poder deve exercer sua 

função tendo como princípio a transparência na política. 

 

 

 Considerando que esta casa aprovou o Projeto de Lei nº 04/2017 que “Autoriza a doação 

de bens móveis inservíveis a entidades assistenciais do município de Roseira”, cujo autor foi o 

poder executivo. 

 

 

 Requeiro do poder executivo um posicionamento dando esclarecimentos sobre as questões: 

 

 

• Os bens inservíveis foram para leilão?  

 

• Se ocorreu o leilão ou a venda dos bens, qual foi o valor arrecadado? 

 

• Quem avaliou os bens? 

 

• Quem arrematou os bens inservíveis? Favor comprovar através de uma cópia da Nota 

Fiscal. 

 

• As entidades já receberam a quantia dividida em partes iguais? 

 

• Há documento assinado pelos representantes das entidades quanto ao recebimento da 

doação? 
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 Caso a resposta à última pergunta seja “sim”, favor enviar em anexo uma cópia do 

documento que comprove o recebimento para esta Casa de Leis. 

 

 

 E que deste se dê cópia as entidades envolvidas no projeto. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de setembro 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 059/2017 
 

Considerando que o vereador deve fiscalizar e ajudar a administração pública municipal 

em busca de uma melhor qualidade de vida a população. 

Considerando que estou sendo cobrado pelos moradores que moram na Travessa Marcilio 

Rodrigues dos Santos e na Rua José Cassiano dos Santos no bairro do Pedro Lemes. 

Considerando que o fator segurança é de fundamental importância na vida de todos. 

Considerando que no entroncamento do lugar citado encontra um poste sem iluminação 

pública precisando de uma luminária, porque é de suma inportância colocar uma luminária, 

principalmente para dar mais segurança aos moradores e para quem precisa passar pelo local 

principalmente no período noturno. 

Pelo exposto, requeiro, depois de ouvir o plenário, ao Exmo Senhor Prefeito Municipal 

Jonas Polydoro, que nos informe a possibilidade de junto a Empresa que presta serviço de 

iluminação pública na cidade uma resposta positiva aos moradores do lugar citado no requerimento 

para dar mais conforto e segurança aos munícipes, colocando uma luminária no endereço citado. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de setembro 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 060/2017 
 

Considerando que além de legislar é dever e obrigação do vereador fiscalizar. 

Considerando que iluminação se trata de segurança e é dever dos órgãos públicos e direito 

dos munícipes. 

Pelos considerandos, após ouvir o plenário, solicito do senhor prefeito as seguintes 

informações: 

1 - Cópia das notas fiscais e cópia dos empenhos pagos a empresa responsável pela 

manutenção da iluminação pública (COSIP) referente aos meses de junho, julho e agosto. 

2 - Cópia dos endereços onde os reparos foram realizados e cópia das notas fiscais dos 

materiais usados junho, julho e agosto. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de setembro 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 063/2017 

 

 Considerando que é dever do vereador fiscalizar e estar atento as necessidades, levar ao 

conhecimento do Executivo Municipal as reivindicações dos munícipes, proporcionando assim o 

bem estar da população . 

 Considerando que o bairro do Veloso não possui coleta de esgotos oferecido pela Sabesp, 

empresa responsável pelo serviço em nosso município, onde os moradores não possui um lugar 

para destinar o esgoto oriundo das residências. 

 Pelos considerando requeiro ao Executivo Municipal Senhor Prefeito Jonas Polydoro, após 

ouvir o douto Plenário, que seja construída uma caixa de coleta de esgoto em local que melhor lhe 

convier, para atender aquela comunidade que sofre com o esgoto correndo à céu aberto, e também  

por se tratar de questão de saúde pública. 

 Que deste se dê conhecimento ao Ministério Público local. 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de outubro de 2017. 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 064/2017 
 

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

visitantes. 

Considerando que a Praça João Paulo II, mais conhecida por praça da fonte, está 

necessitando de uma pintura ao redor dela. 

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

junto ao órgão competente, o DSM (Departamento de Serviços Municipais), que nos informe a 

possibilidade de providenciar a pintura ao redor da praça mencionada no requerimento para dar 

mais visibilidade aos usuários. 

 
 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de outubro de 2017. 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 

  

  

Vereador Célio Francisco de Oliveira Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


