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 065/2017
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 Rua Salvador Caltabiano em frente ao número 283, o poste encontrase com a lâmpada apagada.
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, 23 de outubro de 2017.

Vereador Célio Francisco de Oliveira
Autor do Requerimento

Vereador Isaias Eleutério da Silva

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 066/2017
Considerando que é função do vereador estar atento aos problemas do município, ouvindo
críticas e sugestões, afim de buscar junto ao executivo municipal , soluções para as reivindicações
de nossos munícipes.
Considerando que têm sido constantes as críticas dos munícipes junto a este vereador,
referentes aos PSF's por conta da dificuldade de marcação de consultas, agendamento de
transporte, solicitações de receitas médicas e atendimentos a domicílio, dentre outras.
Considerando ser obrigação do vereador cobrar da gestão pública e dos coordenadores
responsáveis pela execução dos trabalhos que são alvo de reclamação.
Pelos considerandos, após ouvido o plenário, requeiro do exmo prefeito municipal senhor
Jonas Polydoro, que seja realizada uma reunião, em caráter de urgência, com a coordenadora dos
PSF's, enfermeiros e técnicos de enfermagem, afim de sanar os problemas apresentados e trazer
alívio a população que depende desses serviços e muitas vezes não são bem atendidos.
Que deste se dê conhecimento ao Ministério Publico, ao Secretário Municipal de Saúde e
a Rádio Aparecida.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de outubro de 2017.

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

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 067/2017

Considerando que é função do vereador estar atento aos problemas do município, afim de
buscar recursos que atendam as necessidades dos munícipes.

Considerando que a saúde das mulheres necessita de cuidados cotidianos como
alimentação saudável, prática regular de atividades que promovam o bem-estar e visitas periódicas
aos profissionais de saúde. Esse cuidado deve ser contínuo e o Governo do Estado de São Paulo
possui o programa Mulheres de Peito, onde as carretas da mamografia rodam pelos municípios do
Estado para oferecer exames de prevenção do câncer de mama.

Considerando que o câncer de mama é a principal causa de morte no país e o tumor deve
ser diagnosticado o quanto antes, daí a importância dos exames regulares. O foco sobre as mulheres
com mais de 50 anos não exclui mulheres mais jovens, que também podem fazer os exames. O
médicos recomendam exames regulares a partir dos 40 anos. Nesses casos, é necessário apresentar
a solicitação do médico (conheça mais sobre o câncer de mama).

Considerando que a demanda do Vale do Paraíba de mulheres aguardando por um vaga
para o exame é grande e só no município de Roseira já ultrapassamos a marca de 150 mulheres
com mais de 40 anos na lista de espera pelo exame.

Pelos considerandos, após ouvido o plenário, requeiro do ilustríssimo secretário de saúde
do estado de São Paulo, que dentro das possibilidades, destaque uma das carretas do programa
Mulheres de Peito para atender o município de Roseira, extensivo aos municípios de Potim e
Aparecida.

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
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Que deste se dê conhecimento ao Deputado Estadual André do Prado, ao Ministério
Publico, ao Secretário Municipal de Saúde, ao Prefeito Municipal de Roseira e a Rádio Aparecida.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de outubro de 2017.

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

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 068/2017

Considerando que é papel do vereador fiscalizar as atividades dos órgãos públicos, afim de
levar ao conhecimento do executivo os problemas encontrados, bem como ouvir os munícipes e
procurar oferecer soluções para suas reclamações.

Considerando que é comum um funcionário "criar raízes" quando permanece por muito
tempo no mesmo local de trabalho e dessa forma deixar de agir igualmente com todos que buscam
atendimento na unidade, seja por insatisfação ou por acomodação.

Considerando que a rotatividade do local de execução das atividades de um funcionário,
quando as reclamações se tornam constantes, pode vir a oferecer "novos ares", proporcionando um
incentivo para o mesmo voltar a desempenhar suas tarefas com o empenho e dedicação
necessários.

Considerando que o serviço público permite o remanejamento de funcionários desde que
mantida a execução das atividades pertinentes ao cargo para qual foi contratado.

Pelos considerandos, após ouvir o plenário, requeiro do exmo prefeito municipal senhor
Jonas Polydoro que nos informe a possibilidade de efetuar um remanejamento entre as unidades
PSF dos técnicos de enfermagem, enfermeiros e enfermeiros responsáveis pela unidade, afim de
atender o pedido dos munícipes, buscando a melhoria no atendimento dos mesmos.

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
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Que deste se dê conhecimento ao Secretário Municipal de Saúde e a Rádio Aparecida.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de novembro de 2017.

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

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 069/2017

Considerando que a exma senhora Juiza Eleitoral Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos,
através do ofício nº162/2017 solicitou os préstimos deste vereador afim de promover a divulgação
da campanha de recadastramento biométrico em andamento entre os seus eleitores e assim
contribuir para que o município possa atingir a meta proposta pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Considerando as condições financeiras de muitos munícipes e a idade elevada de outros,
fatores que dificultam e até impossibilitam seu deslocamento até o Cartório Eleitoral de Aparecida.

Considerando que esta Casa de Leis trabalha sempre em prol de oferecer condições de
dignidade aos seus munícipes, procurando solucionar os seus problemas.

Considerando que em anos anteriores, o Cartório Eleitoral de Aparecida destacou um
profissional para emissão de títulos em Roseira, o que foi muito gratificante para nossos munícipes.

Considerando que esta Casa de Leis se coloca a disposição vossa excelência em tudo que
for possível para oferecer condições de destacar um funcionário para efetuar o procedimento do
recadastramento aqui no município.

Pelos considerandos, requeiro, após ouvido o plenário, que a Juiza Eleitoral Rita de Cássia
Spasini de Souza Lemos nos informe a possibilidade de destacar um profissional para efetuar o
recadastramento biométrico dos munícipes de Roseira, aqui mesmo no município.
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Que deste se dê conhecimento ao Prefeito Municipal de Roseira e a Rádio Aparecida.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de novembro de 2017.

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

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 070/2017
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 nas repartições públicas e logradouros públicos, cito: fórum, delegacia,
prefeitura, agência bancária, praças, escolas, hospital, não tem placas e nem sinalização de solo
reservando vaga de estacionamento para as pessoas portadoras de deficiência e idoso.
Pelos considerandos, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, que o exmo senhor Prefeito
Municipal Jonas Polydoro e Vice-Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho (Mineiro) nos
informem a possibilidade de realizar esta sinalização com placas e demarcação de solo reservando
vaga de estacionamento para as pessoas portadoras de deficiência e idoso, próximo aos locais
acima citado, e em todos locais de movimento proporcionando conforto e facilitando acesso mais
próximo a todos que necessitam, pois merecem nosso carinho e respeito.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de novembro de 2017.

Vereador Joel Polydoro
Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

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 071/2017
Considerando que o vereador deve levar ao executivo reivindicações que buscam a
melhoria na qualidade de vida a população e também o bem estar de nossos munícipes.
Considerando que na cidade tem o Ribeirão dos Pombos que é um córrego mas com a
chegada da épocas de chuva ele pode trazer muito transtorno aos moradores que moram as margens
do Ribeirão dos Pomba e também parte dos moradores do centro da cidade e do bairro Vila Prado.
Considerando que fui procurado por moradores preocupados com as chuvas, por isso estou
entrando com esse requerimento para o assoreamento do Ribeirão dos Pombos, depois da linha
férrea para dar tranquilidades aos moradores por motivo de enchentes.
Requeiro a mesa, após ouvir o plenário, que o Exmo Senhor Prefeito Municipal Jonas
Polydoro para que junto ao órgão competente da prefeitura.tome as devidas providências
necessárias para solucionar o problema para não trazer transtorno aos munícipes.
Que deste se dê conhecimento ao morador conhecido como Quinzinho da Rua Benedito
Miranda, nº26.

Plenário vereador João Caltabiano, 04 de dezembro de 2017.

Vereador Isaias Eleutério da Silva
Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira

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 072/2017
O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.Também
têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à qualidade de
vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor
Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual a possibilidade de providenciar
através das Secretarias de Esporte, Educação e Cultura, um rápido estudo e planejamento para a
realização do Projeto Férias da Alegria 2018.
Sugiro às Secretarias, que organizem dentro dos poucos recursos existentes, algumas
atividades de esporte, lazer e cultura, pois nem todas as pessoas têm condições financeiras para
aproveitar as férias de seus filhos. Estes e outros eventos, devidamente planejados pelas
secretarias, poderão contribuir para a dinamizar o Projeto Férias 2018 em nossa cidade.
Que deste se dê conhecimento aos diretores das referidas secretarias.

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de dezembro de 2017.

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira
Autora do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

