REQUERIMENTO Nº 069/2016
Considerando que é dever do vereador estar sempre bem informado sobre tudo que
envolve a Administração Pública Municipal, pois os questionamentos da população são
pertinentes a ele.
Considerando que a implantação do Banco do Povo Paulista em nosso município na
gestão anterior foi uma importante conquista para o cidadão roseirense, onde o mesmo pode ter
acesso a financiamentos com juros bem pequenos, importantíssimo para a vida daqueles que
procuram iniciar ou expandir seus negócios .
Considerando que já a mais de ano, podemos observar as portas do referido banco
fechada o dia todo.
Considerando que temos informação de que a funcionária responsável vem atendendo a
população nas dependências da prefeitura.
Considerando que quem passa pelo local tem a impressão que o mesmo se encontra
desativado.
Pelos considerandos requeiro, após ouvir o plenário, ao Exmo Sr. Prefeito Municipal
Jonas Polydoro informações sobre o porque a tanto tempo do "Banco do Povo Paulista" estar
funcionando nestas condições e enviar histórico de movimentação financeira desde o ano de
2013 até o momento.
Que deste se dê conhecimento a Secretaria Estadual de Empregos e Relações do
Trabalho, e também ao diretor regional no Vale do Paraíba da referida secretaria Dr. Marco
Antonio Alves Pazzini.
Plenário vereador João Caltabiano, 12 de setembro de 2016.
Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor do Requerimento
Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

REQUERIMENTO Nº 070/2016

Considerando que é dever do vereador estar sempre atento a tudo que envolve o bem
estar da população.

Considerando que desde o final da gestão anterior, existe a disposição da Administração
Municipal um gerador de energia para ser utilizado na Unidade de Saúde do Município,
comprado com recursos do governo do estado.

Considerando que tivemos apagões em várias ocasiões e não podemos contar com os
serviços deste equipamento por ainda não estar devidamente instalado.

Considerando que em resposta verbalmente junta a administração, fomos informados que
o mesmo seria instalado após a reforma da referida unidade.

Considerando que, em visita no local, pude constatar que parece não ter fim tal reforma e
o gerador continua sem utilidade, pois o mesmo não foi instalado. Sendo que sua instalação
independe do término da reforma, e poderia estar em funcionamento evitando transtornos aos
usuários e funcionários que trabalham no local.

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o plenário ao Exmo Prefeito Municipal Sr.
Jonas Polydoro informações sobre o porque não estar priorizando a instalação do referido
equipamento que muito ajudaria os serviços da UMS do município, pois o andamento da obra e
sua instalação poderiam acontecer simultaneamente e infelizmente a muito tempo tal
equipamento se encontra parado sem utilidade alguma.

Que deste se dê conhecimento ao ministério público, ao tribunal de contas do estado.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de setembro de 2016.
Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor do Requerimento
Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

REQUERIMENTO Nº 071/2016

“REFORMAR E AMPLIAR A PRAÇA NATALINO SOARES DE OLIVEIRA EM
DIREÇÃO A CAPELA DE SANTA TERESINHA.”

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.
Também tem 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, através dos setores competentes,
informe qual a possibilidade de Reformar e Ampliar a Praça Natalino Soares de Oliveira em
direção a capela de Santa Teresinha?
Que deste se dê conhecimento ao Reverendíssimo Padre José Ferreira da Silva, Pároco da
Paróquia de Sant’Ana.

Justificativa

Em conversa com moradores do bairro e alguns membros responsáveis pela capela de
Santa Teresinha, pude perceber a necessidade de reformar e ampliar a praça Natalino Soares de
Oliveira, para facilitar a organização dos festejos da padroeira do bairro; ampliar o espaço de
acolhimento das pessoas, diminuir os transtornos causados pelas chuvas e melhorar a circulação
dos automóveis, garantindo, inclusive, mais segurança aos fiéis e a todas as crianças que por ali
circulam.

O novo paradigma da praça Sant’Ana é um bom referencial para a reforma e ampliação
da praça Natalino Soares de Oliveira.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de setembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

REQUERIMENTO Nº 072/2016
“DESENVOLVER UM PROJETO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE ATLETAS NAS
ESCOLAS PÚBLICAS, INCLUSIVE NAS UNIVERSIDADES,
EM PARCERIA COM OS ESTADOS E MUNICÍPIOS”
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.
Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Como agente político comprometido com a transformação da
sociedade e, portanto, com políticas públicas alicerçadas no fortalecimento da cidadania do povo
brasileiro. Venho por meio deste documento, requerer à Mesa, após ouvir o Plenário, que o
Excelentíssimo Senhor José Mendonça Bezerra Filho, Ministro da Educação, informe, por
gentileza, qual a possibilidade do país Desenvolver um Projeto Nacional de Formação de Atletas
nas Escolas Públicas, inclusive nas Universidades, em parceria com os Estados e Municípios?
Que deste se dê conhecimento ao Excelentíssimo Senhor Michel Temer, Presidente da
República Federativa do Brasil.
Justificativa
As Olimpíadas e Paralimpíadas sediadas no Rio de Janeiro mostraram que somos capazes
de promover e organizar grandes eventos. Depois do reconhecido sucesso, é importante refletir
sobre algumas questões fundamentais, tais como: qual será o legado dos dois eventos esportivos
para o Brasil? De que maneira nossas autoridades, em todas as esferas de poder, vão aproveitar o
ensejo dos jogos para desenvolverem políticas públicas voltadas para o esporte, saúde, cultura e,
sobretudo, educação?
Vivemos um momento crucial da história do país, pois nunca os ventos estiveram tão
favoráveis para redesenhar os caminhos da nação. Portanto, um projeto de desenvolvimento para
o país não pode prescindir do legado e da experiência trazidos pelos referidos jogos.
É necessário ousar, criar e desenvolver projetos e idéias que tracem um novo rumo para o
povo brasileiro. Além de construir novas bases para a economia brasileira, o governo federal

precisa capitanear um grande projeto nacional para as crianças e a juventude, o melhor caminho
para a construção e realização deste projeto passa pela educação pública.
Muito se tem falado a respeito de reforma curricular, principalmente do ensino médio,
mas acredito que precisamos de algo mais profundo, isto é, necessitamos impregnar nos alunos,
em todos os segmentos do ensino, o gosto pelo estudo e pelo conhecimento. É fundamental
resgatar nos alunos o conceito de estudante.
O governo federal precisa aproveitar o sucesso dos jogos para desenvolver um grande
projeto de educação pública: do ensino básico até a universidade, para resgatar o conceito de
estudante em nossos alunos; um dos caminhos para a efetivação dessa proposta, passa pelo
encontro entre educação, esporte, saúde e cultura.
Sugiro que o Ministério da Educação tome a dianteira neste processo de construção de
um novo modelo de ensino público, que estimule a prática do esporte nas escolas desde o ensino
básico, crie projetos de redes de jogos locais, regionais e estaduais, fortaleça o espírito esportivo
nas universidades e promova uma política de inserção de nossos jovens carentes nas
universidades públicas, através do bom desempenho no esporte. Tudo isto, evidentemente, em
parceria com os Estados e municípios.
A supremacia americana nas Olimpíadas, fato que persiste por muitas décadas, é o
resultado de uma política de apoio e incentivo ao esporte que abrange todos os segmentos. Antes
de tudo, o governo americano realmente investe no esporte, dotando as diferentes modalidades
de centros de treinamento e pesquisa aplicadas de forma a estreitar a relação entre atleta,
treinador e cientista, proporcionando estrutura e a mais alta tecnologia em benefício do alto
rendimento.
O esporte americano conta com o maior berço de formação de atletas a seu favor: as
universidades. A política de concessão de bolsas de estudo, e a espetacular estrutura para a
prática das diferentes modalidades dentro do campus proporciona condições de incentivo e
desenvolvimento inigualáveis.
(http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/saude/noticia/2016/08/incentivo-na-base-garantesucesso-dos-atletas-dos-eua-na-olimpiada.html)
Tenho conhecimento do programa do Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta, mas o país
precisa de algo mais ousado, que contemple uma transformação na educação e no esporte. Este

casamento entre esporte e educação, complementado pela saúde e cultura, será fundamental para
o desenvolvimento de nosso país.
O alto desempenho no esporte como porta de entrada para as universidades públicas
ajudará a fomentar o gosto e o incentivo ao estudo. Escolas e centros esportivos, em parceria,
também contribuirão para dinamizar o cotidiano escolar.
As histórias de superação demonstradas pelas biografias de nossos atletas servem de
grande estímulo para a busca de um país melhor, mais justo, menos desigual e mais democrático.
Os ingleses souberam tirar proveito das olimpíadas de 2012, espero que nós façamos o
mesmo.
Assim sendo, Excelentíssimo Senhor José Mendonça Bezerra Filho, Ministro da
Educação, os jogos olímpicos e paralímpicos não só entrarão para história, mas ajudarão a
transformar nossa história.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento..

Plenário vereador João Caltabiano, 26 de setembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

REQUERIMENTO Nº 073/2016

Considerando que como representante do povo é dever do vereador fiscalizar e ajudar a
Administração Pública Municipal.
Considerando que o Residencial Vila Velha no Bairro Roseira Velha, se encontra com
várias ruas em precário estado de conservação, com muitos buracos.
Considerando que a vida útil do asfalto é uma realidade, que de tempos em tempos
necessitam de recuperação.
Considerando que devido ao custo muito alto para recapeamento, o município deve
recorrer sempre ao estado e a união para realização deste serviço de extrema importância para
qualidade de vida da população.
Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o plenário ao Exmo. Deputado Estadual Padre
Afonso Lobato (PV), informações sobre a possibilidade de estar apresentando Emenda
Parlamentar, junto ao governador do estado, para continuidade no recapeamento das demais ruas
do referido residencial.
Desde já nossos agradecimentos pelos inúmeros serviços prestados ao município.

Plenário vereador João Caltabiano, 26 de setembro de 2016.
Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor do Requerimento
Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

REQUERIMENTO Nº 074/2016
Considerando que o vereador, como representante do povo, tem o dever de acompanhar e
fiscalizar a Administração Pública Municipal.
Considerando que uma das fontes de arrecadação do município é o ISS (imposto sobre
serviços) pago pelas empresas que prestam serviços no município.
Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o plenário, para que junto ao Executivo
Municipal seja solicitado as seguintes informações:


Enviar cópia da relação com nome das empresas, discriminando valores que cada
empresa recolheu desde 2013 até o momento.

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de outubro de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

REQUERIMENTO Nº 075/2016
“BOLSAS DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU
(MESTRADO E DOUTORADO) PARA PROFESSORES E MONITORES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.”
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.
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 da Secretaria de Educação, a criação de Bolsas de Estudo de PósGraduação Lato Sensu e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) para Professores da Rede
Municipal de Ensino?
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria
Municipal de Educação, aos Professores, Coordenadores, Gestores e Monitores das escolas e
creches municipais.
Justificativa
Esta é uma medida que vai de encontro ao processo de valorização do professor e monitor
das escolas e creches municipais.
Professores e monitores que têm a oportunidade de ampliar sua formação se sentem valorizados
e, consequentemente, respondem com maior qualidade no desempenho de seu trabalho.
As bolsas de estudo contribuirão para o aprimoramento dos professores e, portanto, para
o aprofundamento da qualidade de ensino e, por outro lado, estes profissionais terão como
contrapartida de seus estudos e esforços diários, a possibilidade de um salário melhor.
Uma política pública desta natureza, normatizada pela secretaria da educação, possibilitará um
salto de qualidade para a rede municipal de ensino de nosso município.

Estou reiterando o pedido apresentado no ano anterior por julgar algo importante e
significativo para os profissionais da educação municipal.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de outubro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

REQUERIMENTO Nº 076/2016
“ROSEIRA CONECTADA – PRAÇAS COM WI-FI LIVRE.”
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.
Também tem 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, através dos setores competentes,
informe qual a possibilidade de desenvolver o projeto Roseira conectada – Praças com Wi-Fi
livre?
Que deste se dê conhecimento aos alunos de todas as escolas da cidade, à Rádio Sant’Ana
FM e aos funcionários de todas as secretarias municipais.

Justificativa
Vivemos na chamada era da informação e do conhecimento, assim sendo, quanto mais
acesso a população tiver às ferramentas digitais, mais condições de capacitação intelectual e
profissional, elas terão.
A informação é um instrumento fundamental para a ascensão social e integração das
pessoas à sociedade na atualidade e, nunca é demais lembrar, que a internet tornou-se o mais
efetivo meio de comunicação no mundo atual. Portanto, um dos grandes desafios das cidades
brasileiras é promover a inclusão sociodigital de toda a população. Logo, o poder público tem
como uma de suas responsabilidades garantir e

disponibilizar de maneira ampla e com

qualidade, o acesso a esta rede, possibilitando que todas as pessoas possam ter as mesmas
condições de acesso.

É um projeto ambicioso, porém necessário. Quanto mais digitalizada a cidade, mais
atrativa ela será para os empresários, para captar investimentos e, portanto, para gerar empregos.
Sugiro que o poder público busque parcerias para digitalizar a cidade.
O governo federal tem o programa cidades digitais. Cabe às prefeituras solicitar o
convênio com o projeto do Ministério das Comunicações.
Um projeto desta envergadura não pode ser visto simplesmente como utópico, porque é
fundamental para o futuro da cidade. Ousar é preciso.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de outubro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

REQUERIMENTO Nº 077/2016
“ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO OFICIAL
DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS NO MUNICÍPIO DE ROSEIRA PARA O
ANO DE 2017.”
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.
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
apresentar o calendário oficial de eventos e datas comemorativas de 2017 no município, no início
do próximo ano, para o Poder Legislativo e, sobretudo, para a população roseirense?

Justificativa
A apresentação, elaboração e divulgação do calendário oficial de eventos e datas
comemorativas no município vai de encontro ao projeto de lei por mim apresentado, acolhido
por unanimidade entre os nobres edis, e sancionado pelo executivo através da Lei nº 1507, de 11
de novembro de 2015.
Conforme coloquei no projeto de lei que “Institui o Calendário Oficial de eventos e datas
comemorativas no Município de Roseira”, o calendário é algo importante para o planejamento da
administração pública, inclusive para a elaboração de projetos e captação de recursos para a
cidade, e para projeção da cidade na região
No ano de 2015 e neste ano, apresentei vários projetos de lei com a finalidade de dar mais
destaque e relevância para os mais variados eventos na cidade, inclusive tendo como objetivo a
dinamização do cotidiano de nosso município.

Portanto, para que as leis sancionadas e promulgadas sejam efetivamente materializadas,
é fundamental a elaboração, apresentação e divulgação do referido calendário.
Utilizar os mais variados meios de comunicação para divulgar o calendário, e contar com
o respaldo da Câmara Municipal, inclusive na sua divulgação, é fundamental para o sucesso da
construção deste e dos próximos calendários oficiais de eventos da cidade.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.
Plenário vereador João Caltabiano, 07 de novembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

REQUERIMENTO Nº 078/2016
“ARBORIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE,
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO AO LONGO DA RUA JOÃO MIGUEL,
NO BAIRRO DO PEDRO LEME.”

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.
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
realizar arborização, colocação de academia ao ar livre, instalação de playground, ampliação da
iluminação e canalização do córrego ao longo da Rua João Miguel, no bairro do Pedro Leme?

Justificativa

Fui procurado por moradores do referido bairro para apresentar este conjunto de obras
fundamentais para a população daquela localidade.

A realização deste pedido será muito importante para os moradores das chácaras e de
todo o bairro do Pedro Leme. O local ficará muito bonito, revitalizado e, sem dúvida, será uma
área de referência de planejamento urbano para a cidade.

Crianças, jovens, idosos e, enfim, toda a população do referido local, terão uma área de
lazer, de caminhada, de convivência, descanso e bem-estar, além, é claro, da valorização e
embelezamento de toda a área. Será uma mudança significativa para o bairro. Uma obra
inesquecível! Tenho certeza que marcará uma nova época na gestão da coisa pública.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de novembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

REQUERIMENTO Nº 079/2016

Considerando que o vereador deve fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal em busca de uma melhor qualidade de vida da população.
Considerando que estamos sendo cobrados pela população por problemas referentes ao
transporte escolar no município.
Considerando que o fator segurança é de extrema necessidade e de fundamental
importância na vida de todos.
Considerando que sabemos da complexidade para se atender a demanda, porém todo
esforço necessário deve ser realizado para solução definitiva do problema apontado.
Considerando que o município foi contemplado nos últimos anos no setor de educação
com vários veículos (ônibus e kombis) para atender a demanda, o qual deve ser feita com
urgência a adequação do referido transporte que vem funcionando com irregularidades de
superlotação há muitos anos.
Considerando que em resposta ao Requerimento nº 127/15, fomos informados que seria
estudado com carinho e até o momento nada foi feito a respeito do referido problma.
Considerando que o Artigo 231, inciso VII do CTB (Art. 231 - Transitar com o veículo:
VII - com lotação excedente;) caracteriza infração de trânsito no qual responsabiliza o condutor
do veículo que sofrerá sansões da lei, pontuação em sua CNH, documento essencial para o
funcionário que exerce trabalho remunerado.
Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o plenário, para que junto ao Exmo.
Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro seja solicitado informações sobre a possibilidade de estar
realizando a adequação do transporte escolar, disponibilizando maior número de veículos para

atender a demanda exigida, evitando assim a superlotação existente, proporcionando maior
segurança e conforto aos estudantes, atendendo a legislação relacionada aos direitos dos alunos a
terem transporte escolar de qualidade, e as determinações exigidas pelo código nacional de
trânsito.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de Novembro de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor do Requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

