
REQUERIMENTO Nº 001/2016

“Informação sobre o fechamento do acesso de entrada da Estrada Vale do Sol, no Bairro
Pedro Leme, via SP 62.”

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, busque informações, através dos

órgãos competentes, sobre qual a razão efetiva do fechamento do acesso de entrada da Estrada

Vale do Sol, no Bairro Pedro Leme, via SP 62?

Justificativa

Este requerimento tem como finalidade responder aos moradores da rua que questionam

sobre o fechamento do acesso de entrada da Estrada Vale do Sol, no Bairro Pedro Leme, via SP

62.

Vale  destacar  que  alguns  moradores  da  referida  rua,  inclusive  idosos,  não  possuem

automóvel  e,  portanto,  dependem  de  transporte  coletivo.  Quero  também  sublinhar,  que  já

solicitei  nesta  Casa  de  Leis  junto  ao  Executivo  e  Empresa  de  Ônibus  Pássaro  Marron,  a

colocação  de  ponto  de  transporte  coletivo  com  cobertura  na  entrada  da  referida  rua.  O

fechamento dessa entrada trouxe transtorno para os moradores, principalmente para as pessoas

que dependem do transporte coletivo. 

Portanto, os moradores merecem pelo menos uma explicação sobre o ocorrido.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 002/2016

“Apresentação do Calendário Oficial de Eventos de 2016 do município para o Poder

Legislativo e, sobretudo, para a População Roseirense.”

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 de 2016 do município para o Poder Legislativo e,

sobretudo, para a População Roseirense?

Justificativa

A elaboração do calendário oficial de eventos do município vai de encontro ao projeto de

lei por mim apresentado e acolhido por unanimidade entre os nobres edis.

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.

No ano passado apresentei vários projetos de lei com a finalidade de dar mais destaque e

relevância  para  vários  eventos  na  cidade,  inclusive  tendo  como  objetivo  contribuir  para

dinamizar o cotidiano de nossa cidade.

Portanto,  para  que  as  leis  sejam  efetivamente  materializadas,  é  fundamental  a

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, 01 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte



Autor do Requerimento

REQUERIMENTO Nº 003/2016

“Informação sobre Aquisição de Equipamentos para os PSFs em função da Emenda

Parlamentar de 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais) destinada para esta finalidade.”

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

Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor da Secretaria de Saúde do Município,  informe

quais  equipamentos  serão  adquiridos  para  os  PSFs  em função dos  recursos  provenientes  de

emenda parlamentar de 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais) destinada para esta finalidade?

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

Polydoro,  aos  funcionários  dos  PSFs  e  ao  Exmo.  Senhor  Carlos  Alberto  Rolim  Zarattini,

Digníssimo Deputado Federal (PT).

Justificativa

Este requerimento tem como finalidade tomar ciência do bom uso dos recursos públicos,

pois municípios  pequenos como Roseira  dependem muito  de verbas externas  para prover  as

necessidades de nossos munícipes.

Com a  chegada  dos  recursos  provenientes  de  emenda  parlamentar  do  Exmo  Senhor

Carlos  Alberto  Rolim  Zarattini,  Digníssimo  Deputado  Federal  (PT),  para  a  aquisição  de

equipamentos para os PSFs, me vejo no dever de obter essa informação como representante do

povo, e por ter conquistado para a cidade a referida emenda.  Além disso, preciso enviar uma

cópia dos equipamentos adquiridos para o nobre deputado, pois assim sendo, o mesmo perceberá

a seriedade do bom uso de sua emenda parlamentar.

Como a escolha dos equipamentos passa por critérios técnicos, espero que os recursos

contemplem as reais necessidades dos PSFs e, sobretudo, da população que a eles acorre. 

Portanto, solicito cópias das listas de equipamentos que serão adquiridos para cada PSF.

Aproveito o ensejo para agradecer ao Deputado Zarattini  pelo carinho e compromisso

com o nosso povo.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.



Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 004/2016

Considerando que é do conhecimento de todos o grande número de animais abandonados

no município, e os problemas relacionados aos mesmos, que exigem cuidados de um médico

veterinário.

Considerando  que  devemos  enaltecer  aos  grupos  e  pessoas  que  se  dedicam a  causa

animal, que com muito trabalho e grande dificuldade, contando sempre com a participação da

população que colabora, consegue amenizar o sofrimento dos animais abandonados.

Considerando  que  tem sido  muito  expressivo  os  gastos  com  os  serviços  de  médico

veterinário mesmo contando com a ajuda destes profissionais que colaboram com preços mais

acessíveis para o tratamento dos animais abandonados.

Considerando que  também são muitas  as  despesas  para os  cuidados com os  mesmos

como vacina, medicamentos, ração, etc, onde seria de grande valia a ajuda do poder público para

o atendimento destes indefesos animais abandonados que necessitam de cuidados.

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

Roseira  Senhor  Jonas  Polydoro,  informações  sobre  a  possibilidade  de  estar  contratando  um

médico veterinário para estar cuidando dos animais abandonados no município, pois assim como

os procedimentos cirúrgicos, muitos são necessários, os serviços destes profissionais em prol

destes animais, além de estar amenizando os expressivos gastos dos grupos e pessoas que com

muito esforço, dedicam suas vidas em favor da causa animal, estaria promoveno esta importante

ação em favor da causa.

Que deste se dê conhecimento a Senhora Debora Sosnowski Portela.

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 005/2016

Considerando que o vereador deve registrar os pedidos da população.

Considerando que os moradores do Residencial Nossa Senhora da Piedade, preocupados

com a  segurança nas  Ruas Benedito  Carvalho e  Geraldo  Nunes,  reivindicam lombadas  para

diminuir a velocidade dos caminhões, carros, motos e veículos em geral.

Considerando que este pedido é antigo, a muito tempo os moradores esperam a colocação

dessas lombadas.

Considerando  que  o  Prefeito  Jonas  Polydoro  e  Vice-Prefeito  Altamiro  Mendes  de

Andrade Filho tem feito o que podem para atender os pedidos da nossa população.

Pelos  considerandos,  requeiro  a  mesa,  após  ouvir  o  Plenário,  que  os  Exmos  Prefeito

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

sobre  a  possibilidade  de  providenciar  a  colocação  de  lombadas  nas  ruas  acima  citadas

intercaladas em toda a extensão das ruas proporcionando maior segurança a todos.

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



REQUERIMENTO Nº 006/2016

“CASAS  POPULARES  EM  PARCERIA  COM  O  GOVERNO  FEDERAL  , OU  A
POSSIBILIDADE COM RECURSO PRÓPRIO, ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO, OU
DEMAIS MEIOS PROPOSTOS PELO PODER EXECUTIVO”.

Considerando que o vereador deve acompanhar, fiscalizar e reivindicar pedidos e projetos

que beneficiam nossa população.

Considerando que muitas famílias em Roseira ainda pagam aluguel e esperam que sejam

construídas casas populares.

Considerando  que  o  Prefeito  Jonas  Polydoro  e  sua  esposa  Maria  Beatriz  Vieira  de

Siqueira  Polydoro  já  fizeram  muitas  casas  populares,  que  atenderam  muitas  famílias  que

deixaram de pagar aluguel e realizaram o sonho da casa própria.

Considerando  que  o Governo Federal  também tem apoiado  projeto  de  construção de

casas populares, para atender as famílias que ainda não tem sua casa própria.

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 projeto de casas populares em parceria com o Governo

Federal,  ou a possibilidade com recurso próprio,  através de financiamento,  ou demais meios

propostos pelo Poder Executivo.

Desde já, nossos agradecimentos e que Deus lhes dê saúde e os abençoe para que possam

lutar na busca contínua de bem servir a população em geral.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



REQUERIMENTO Nº 007/2016

“Colocação de telefones públicos no Residencial Prefeito Francisco de Assis Vieira

Filho (Chesco)”

O vereador  é  um importante  agente  político  do  município,  pois  deve  representar  os

interesses e necessidades do povo.  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 a Empresa de Telefonia Telefônica Vivo informe, através de

seu setor competente, qual a possibilidade de instalar telefones públicos no Residencial Prefeito

Francisco de Assis Vieira Filho (Chesco), no município de Roseira? 

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

Polydoro, e aos moradores do referido local. 

Justificativa

Este é um pedido importante para os moradores deste novo residencial.

Embora o uso de telefone celular tenha se popularizado, nem todas as pessoas têm acesso

ao mesmo, ou ainda, nem sempre as pessoas têm condições de viabilizar o uso do mesmo.

Por se tratar de um novo residencial da cidade é importante que o mesmo tenha telefone

público,  pois  o  sistema  de  telefonia  é  uma  importante  ferramenta  de  comunicação  para  as

pessoas. Portanto, em se tratando de medida importante para a qualidade de vida das pessoas,

que podem precisar deste serviço por diversas razões, faz-se necessário a instalação telefones

públicos nas ruas do referido residencial.

Contando com a competência e o bom senso das pessoas que comandam os serviços da

Telefônica  Vivo,  aguardo  um  parecer  favorável  para  a  população  do  Residencial  Prefeito

Francisco de Assis Vieira Filho (Chesco).

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento

REQUERIMENTO Nº 008/2016



Considerando que o vereador além de legislar deve acompanhar a administração pública

procurando promover o bem público.

Considerando que os moradores do Bairro  Pedro-Leme, preocupados com a segurança na

Rua João Damasceno de Paula Santos, reivindicam lombadas para diminuir  a velocidade dos

automóveis, veículo em geral.

Considerando este pedido devido à grande movimentação de pessoas e crianças na rua

onde é caminho de entrada e saída da escola e acesso a CATIS, para maior segurança de todos.

Considerando que este pedido é antigo, a muito tempo os moradores esperam a colocação

dessa lomabada.

Pelos  considerandos,  requeiro  a  mesa,  após  ouvir  o  Plenário,  que  os  Exmos  Prefeito

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

sobre  a  possibilidade  de  providenciar  a  colocação  de  lombadas  nas  ruas  acima  citadas

intercaladas em toda extensão das ruas proporcionando maior segurança a todos.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora do requerimento

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 009/2016

“Instalação de abrigos de passageiros ao longo do percurso que liga o Bairro Veloso ao

Barretinho, na cidade de Roseira, dentro da rota intermunicipal Aparecida - Roseira.”

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

documento  requerer  a  Empresa  Metropolitana  de  Transportes  Urbanos  de  São  Paulo

(EMTU/SP),  informações  sobre  qual  a  possibilidade  de  fazer  Instalação  de  abrigos  de

passageiros ao longo do percurso que liga o Bairro Veloso ao Barretinho, na cidade de Roseira,

dentro da rota intermunicipal Aparecida – Roseira? 

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

que reforce o pedido junto à referida empresa. 

Justificativa

Considerando  que  muitas  pessoas  que  dependem  de  transporte  coletivo  no  sentido

Aparecida – Roseira, via SP 62 (Estrada Velha) ficam expostas ao sol, chuva e vento, faz-se

necessária a instalação de abrigos de passageiros ao longo do referido percurso.

A instalação desses abrigos garantirá maior conforto, segurança e proteção aos usuários

do transporte coletivo.

Com a atual reforma da SP 62, acredito ser o momento oportuno para a regularização dos

pontos de ônibus, e para a construção destes abrigos.

Quero ressaltar que este pedido foi endereçado, em princípio, a Empresa Pássaro Marron,

que recentemente respondeu tratar-se de competência da EMTU. 



Estou reiterando o pedido, em função da cobrança de moradores da Estrada Municipal

Boa Vista e de outras localidades ao longo do referido percurso.

Como acredito que a empresa prima pela qualidade de seus serviços, julgo que este justo

pedido será analisado com muito carinho e respeito.

Pelos motivos elencados, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 010/2016

“Informação sobre Plano de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti.”

 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

Senhor João Bosco de Almeida Maia, Diretor da Secretaria de Saúde do Município, informe qual

plano de combate ao mosquito aedes aegypti  está sendo traçado pela secretaria municipal de

saúde?

Justificativa

O mosquito aedes aegypti, conforme ampla divulgação dada pela mídia transmite dengue,

zika e chikungunya.

“O Brasil é um país que apresenta vários tipos de clima, com predominância dos quentes

e úmidos. Essa característica faz com que uma grande quantidade de insetos estabeleça-se em

nosso  território,  como  é  o  caso  dos  mosquitos  do  gênero  Aedes,  que  se  desenvolvem,

principalmente, em zonas tropicais e subtropicais.

Os mosquitos do gênero Aedes são importantes vetores de doenças. No Brasil, o Aedes

aegypti é a espécie que merece maior atenção. Como exemplo de doenças provocadas por esse

mosquito, podemos destacar a dengue, a chikungunya e a zika.

Além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, a dengue, a chikungunya e a zika são

doenças  que  apresentam  alguns  sintomas  semelhantes,  o  que  pode  dificultar  o  diagnóstico.

Entretanto, pequenas diferenças existem e podem ser usadas como critério para a diferenciação.



A dengue é, sem dúvidas, a doença mais grave quando comparada à chikungunya e à

zika. Ela causa febre, dores no corpo, dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na pele e

indisposição. Em casos mais graves, a dengue pode provocar hemorragias, que, por sua vez,

podem ocasionar óbito.

A  chikungunya  também  causa  febre  e  dores  no  corpo,  mas  as  dores  concentram-se

principalmente  nas  articulações.  Na  dengue,  as  dores  são  predominantemente  musculares.

Alguns sintomas da chikungunya duram em torno de duas semanas; todavia, as dores articulares

podem permanecer por vários meses. Casos de morte são muito raros, mas a doença, em virtude

da persistência da dor, afeta bastante a qualidade de vida do paciente.

Por fim, temos a febre zika, que é a doença que causa os sintomas mais leves. Pacientes

com essa  enfermidade  apresentam febre  mais  baixa  que  a  da  dengue  e  chikungunya,  olhos

avermelhados  e coceira  característica.  Em virtude desses sintomas,  muitas  vezes a  doença é

confundida com alergia. Normalmente a zika não causa morte, e os sintomas não duram mais

que  sete  dias.  Vale  frisar,  no  entanto,  que  a  febre  zika  relaciona-se  com  uma  síndrome

neurológica  que  causa  paralisia,  a  Síndrome  de  Guillain-Barré,  e  também  com  casos  de

microcefalia.”

(http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/diferencas-entre-dengue-chikungunya-zika.htm)

De acordo com notícias recentes, já existem casos de zika na nossa região. E, em algumas

cidades, já aumentou o número de casos de dengue.

Portanto, o combate ao mosquito transmissor destas doenças deve ser uma prioridade do

poder público, especialmente da secretaria de saúde.

Para que o combate  seja  bem sucedido é  fundamental  um trabalho conjunto entre  as

secretarias  municipais,  pois  a  gravidade  da  situação  que  o  país  atravessa  exige  um esforço

conjunto do poder público e da sociedade. 



Nosso município precisa ter  um plano de ação bem consistente  para evitar  os graves

problemas de saúde pública que muitas cidades estão atravessando.

Por isso, estou pedindo informações  sobre as ações que estão sendo desenvolvidas,  e

sobre as ações que ainda acontecerão.

Planejamento,  mobilização,  conscientização  e  participação  são  fundamentais  para  o

sucesso de qualquer campanha contra o temível mosquito.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

   Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 011/2016

“Programa Mutirão de Limpeza”

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, através do DSM, qual a

possibilidade de implantar o “Programa Mutirão de Limpeza”?

Que deste  se  dê conhecimento  ao  Senhor Altamiro  Mendes de Andrade Filho,  Vice-

Prefeito.

Justificativa

Realizando o trabalho cotidiano de um edil, pude perceber a necessidade de um programa

que contemple um sistema de limpeza mais efetivo em toda a cidade.

O “Programa Mutirão de Limpeza” consiste em promover limpeza programada em toda a

cidade podendo, de acordo com a organização e planejamento do DSM, ser realizado um dia a

cada semana.

A concentração de esforços numa determinada localidade é uma maneira de minimizar a

carência  de  funcionários,  pois  contribui  para  dar  maior  racionalidade  e  funcionalidade  ao

trabalho.

Para que o programa tenha sucesso é fundamental criar um cronograma estabelecendo

dias,  locais  (bairros)  e  horários  e,  não  menos  importante,  é  imperioso  fazer  sempre  uma

divulgação antecipada para que ocorra uma efetiva participação da população na realização dos

trabalhos.

Durante o mutirão deve-se dar prioridade para: 

• Limpeza e eventual reparo e manutenção em córregos e valetas;

• Capina;



• Recolhimento de entulhos (exemplo: materiais de construção);

• Poda de árvores;

• Aparar grama das praças;

• Pintura de guias e sarjetas das ruas e avenidas.

Sugiro  que  durante  o  mutirão  em  cada  localidade  da  cidade  também  seja  realizada

limpeza nos prédios públicos, onde efetivamente for necessário.

Tenho certeza que o programa ganhará a devida adesão da população e, com certeza, a

cidade ficará mais limpa.

Vale  destacar  que  apresentei  projeto  de  lei  já  sancionado  sobre  a  importância  da

conscientização da população  no que concerne ao descarte correto do lixo.

Uma parceria entre DSM e secretarias de saúde, educação e cultura e sociedade civil é

fundamental para o sucesso do programa.

Em tempo de proliferação de doenças trazidas pelo aedes aegypti é imperioso cuidar da

limpeza da cidade. Evitar água parada e, portanto, criadouro para o mosquito é algo fundamental

do ponto de vista da saúde pública. 

Este  programa  de  saúde e  limpeza  também tem um sentido  pedagógico,  ou  seja,  de

exercício de cidadania. 

Pelos motivos elencados, acredito na relevância do requerimento.

   Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 012/2016

Considerando que o vereador exerce um importante papel no município, sendo o porta

voz da população e tem como principal função fiscalizar e ajudar a Administração Municipal,

levando todas as reclamações e reivindicações ao Executivo Municipal para providências.

Considerando  que  o  Setor  de  Fisioterapia  do  município  conta  com  duas  excelentes

profissionais fisioterapeutas, muito queridas e elogiadas pela população desde a gestão passada.

Considerando que,  segundo o IBGE, o número de habitantes  do município  cresceu e

consequentemente o número de pacientes a serem atendidos pelo setor.

Considerando que podemos observar ainda alguns equipamentos que estão quebrados,

necessitando de reparos ou reposição, para melhor atender a população.

Considerando  que  é  notório  que  o  setor  está  sobrecarregado,  devido  ao  excesso  de

pacientes, que necessitam de atendimento, e sabemos que com muita dedicação e presteza as

fisioterapeutas que trabalham no setor fazem o que podem.

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

Jonas Polydoro, informações sobre a possibilidade de estar promovendo a contratação de mais

profissionais fisioterapeutas ou estagiários para atender a demanda do Setor de Fisioterapia da

UMS do município, proporcionando assim maior eficiência ainda ao setor que é muito elogiado

pelos profissionais que possui.

Que deste se dê conhecimento as fisioterapeutas que trabalham no referido setor.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                        Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 013/2016

Considerando  que  o  vereador  tem  como  principal  função  fiscalizar  e  ajudar  a

administração  municipal,  levando  ao  seu  conhecimento  todos  os  problemas  que  afetam  a

população.

Considerando que a vários meses os usuários da estrada rural, precisamente na Vicinal Sr.

Francisco de Assis Vieira, acesso ao bairro do Bonfim vem convivendo com muita preocupação

em relação a segurança,  pois existe um determinado local na subida do primeiro morro,  nas

proximidades da Fazenda do saudoso Sr. José Correia, onde a estrada está desbarrancadando e

poderá, através da ação da chuva, a qualquer momento, complicar ainda mais a situação devida a

erosão.

Considerando que já é do conhecimento da Administração o referido problema desde sua

origem e até o momento nada foi feito de concreto para solucionar o problema.

Importante ressaltar que, além dos veículos que transitam pelo local, temos movimento

de caminhões de transporte de vários tipos como leite, gado, madeira, etc, onde a preocupação

aumenta devido ao peso dos mesmos estar abalando o local e acelerando o processo de erosão.

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

Jonas Polydoro, informações sobre o referido problema e que providências estão sendo tomadas,

pois a situação é preocupante e os usuários da referida estrada nos vem questionando que a

qualquer  momento  o  pior  pode  acontecer  se  não  houver  nenhuma  ação  por  parte  da

Administração Municipal que, como citado desde o início do problema, já tem conhecimento do

fato.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                        Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 014/2016

Considerando que o papel do vereador é estar fiscalizando e acompanhando a forma dos

recursos serem aplicados.

Considerando que o Prefeito Jonas Polydoro teve as contas rejeitadas do ano de 2013.

Considerando que foram apontados vários itens de irregularidade pelo tribunal de contas.

Considerando que o papel da câmara é de julgar as contas aprovando ou não.

Considerando que estamos no final desta gestão e até agora, nada das contas chegarem.

Considerando que quando as contas são rejeitadas o Prefeito não pode ser candidato na

reeleição.

Solicito do senhor Presidente da Câmara Joel Polydoro que responda por escrito se as

contas estão ou não na Câmara Municipal.

Deste que se dê conhecimento ao Tribunal Eleitoral,  Tribunal  de Justiça,  Tribunal  de

Contas e Ministério Público de Roseira.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                    Vereador  José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 015/2016

Considerando que o vereador deve estar atento e trabalhando para o bem comum.

Considerando que o artigo 212 da Constituição Federal determina que o prefeito deve

aplicar no mínimo 25% na educação e 15% na saúde.

Considerando que muitas vezes o prefeito tem até que inventar onde gastar os recursos da

educação para atingirem o percentual exigido por lei de acordo com o artigo 212 da Constituição

Federal.

Considerando que em todos os municípios  vizinhos os alunos receberam uniformes e

material escolar, até mochila.

Considerando  que  sabemos  que  vem muitos  recursos  para  nossos  alunos  e  que  é  de

direitos dos alunos e deveres dos prefeitos atenderem este justo pedido.

Considerando que estamos no último ano desta gestão e até agora nada.

Solicito do senhor Prefeito Jonas Polydoro e Secretário da Educação Edson Medeiros de

Souza, Secretaria da Cultura qual a possibilidade de atender este justo pedido.

Desde já, nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                    Vereador  José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 016/2016

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo os pedidos da

população, procurando melhorias para nossa cidade e para todos os munícipes.

Considerando que a Lei Municipal nº 1.076, Executivo a proceder a doação de enxoval

para recém nascido, para as gestantes do município de Roseira.

Considerando que muitas gestantes tem me procurado solicitando informação sobre essa

doação.

Pelos  considerados,  requeiro  após  ouvir  o  Plenário,  que  o  senhor  Prefeito  Municipal

Jonas  Polydoro,  nos  informe  a  possibilidade  de  realizar  a  citada  doação,  conforme  a  Lei

Municipal nº 1.076.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora do requerimento

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 017/2016

“SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO ENTORNO DA CRECHE

PELERSON SOARES PENIDO.”

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, informe qual a possibilidade de

providenciar  junto ao  DSM, a  realização  de Sinalização  vertical  e  horizontal  no  entorno da

Creche Pelerson Soares Penido?

Que deste se dê conhecimento ao Senhor Vice-Prefeito, Altamiro Mendes de Andrade

Filho, aos professores, equipe gestora e aos pais dos alunos da referida creche. 

Justificativa

Visitando  a  creche,  que  conta  com aproximadamente  200  crianças,  pude  perceber  a

beleza, o requinte, a alegria das crianças, o grau de envolvimento da equipe gestora e, enfim, a

organização da instituição.  

Para melhor organizar o espaço externo à creche, ou seja, o seu entorno, é fundamental

como algumas  pessoas me solicitaram,  a  sinalização vertical  e  horizontal  das imediações  da

creche, pois como já destaquei anteriormente, são muitas crianças que freqüentam a instituição.

Portanto, o fluxo de pedestres, ciclistas e automóveis é intenso, principalmente nos horários de

entrada e saída das crianças.

Esta  é  uma medida  de  segurança para  garantir  o  bem-estar  das  crianças,  seus  pais  e

responsáveis e, enfim, de todos que transitam pelo local.



Aproveito o ensejo para solicitar  pintura nas guias e sinalização nas proximidades  da

EMEIEF Profª Ana de Barros Sernigói. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 018/2016

Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Municipal,

levando ao conhecimento do Executivo Municipal todos os problemas que afetam a população.

Considerando que as estradas rurais do município estão necessitando de manutenção, pois

em vários pontos podemos observar a precariedade em que se encontram, principalmente por

falta de limpeza das caixas, manilhas, e ausência de corte de água que são fundamentais para a

conservação da estrada.

Considerando que esses tipos de serviços são imprescindíveis  para que as estradas se

mantenham em bom estado de conservação, pois são serviços de prevenção que diminui e muito

os gastos, de acordo com periodicidade com que os serviços são realizados.

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

Jonas Polydoro informações  sobre a possibilidade de estar disponibilizando o serviço de um

cantoneiro  para  estar  executando  serviços  de  manutenção  das  estradas  rurais  sem nenhuma

interrupção melhorando assim a qualidade de conservação das estradas do município.

Importante ressaltar que estamos no período chuvoso, e os maquinários não podem estar

realizando serviços, mas os serviços de prevenção e manutenção como relatado acima são de

extrema necessidade para que os estragos causados pelas chuvas sejam minimizados.

 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                        Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 019/2016

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

funcionários públicos, levando as reivindicações até ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas

Polydoro.

Considerando que esse pedido já foi feito nos anos anteriores,  por outros vereadores:

refeitório no D.S.M. (Departamento de Serviços Municipais).

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

Jonas Polydoro que nos informe a possibilidade de providenciar a construção ro refeitório para

os funcionários do D.S.M. , para que eles tenham um lugar adequado para suas refeições.

Que desta se dê conhecimento aos funcionários do D.S.M. (Departamento de Serviços

Municipais).

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Joel Polydoro

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

REQUERIMENTO Nº 020/2016



Considerando que uma das funções do Vereador é fiscalizar o Executivo Municipal e que

o vereador deve estar atento as necessidades e os anseios da população.

Considerando que devemos incentivar toda população roseirense em especial os jovens

que terminam o ensino médio a buscar novas etapas e ingressar em um curso superior.

Considerando que a Faculdade Projeto Girassol Uniderp veio para nossa cidade em 2008

e atualmente a Anhanguera Educacional comprou os direitos da Uniderp funcionando como polo

educacional na Escola Professor Joaquim de Campos.

Considerando  que  a  Faculdade  Anhanguera  é  uma  entidade  renomada,  séria,  muito

conceituada e que já formou muitas turmas no polo Roseira.

Considerando que muitos alunos que concluíram os estudos na Faculdade Anhanguera

Polo Roseira estão inseridos no mercado de trabalho, praticando a profissão escolhida.

Considerando que o Polo Roseira formou mais de 800 alunos nos últimos anos e qu todo

ano batia recorde de matrículas, sinal este de confiança e respeito a instituição Anhanguera.

Considerando que existem rumores de que a Faculdade Anhaguera Polo Roseira está com

poucas matrículas e até mesmo transferindo o Polo Roseira para outras cidades da Região.

E,  por  tantos  considerandos,  venho  através  deste  requerer  do  Senhor  Prefeito  Jonas

Polydoro, as seguintes informações:

 Existem algo concreto de que a Faculdade Anhanguera Polo Roseira esteja transferindo

para outra cidade?

 A indicação deste profissional responsável e da Prefeitura Municipal de Roseira?

 Quantos alunos estão matriculados no ano letivo de 2016 no Polo Roseira?

 Foi feita a divulgação dos cursos e quais são eles ministrados no Polo Roseira?

 Se existe a possibilidade de agendamento de uma reunião com todos os responsáveis no

sentido de esclarecer as dúvidas existentes.

Que  deste  se  dê  conhecimento  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Anhanguera

Educacional,  Responsável  Polo  Roseira,  Rádio  Santana,  Escola  Professor  André  Broca,

Faculdade Roseira (FARO), Rotary Club.



Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                    Vereador  José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 021/2016

Considerando que a função do vereador é estar acompanhando e fiscalizando os recursos

que chegam ao nosso município.

Considerando que de acordo com o processo licitatório nº 021/2014 para reforma das

Escolas:

 EMEIF Ernesto Marcondes Rangel

 EMEIF Professor Joaquim de Campos

 EMEIF Odila de S. Oliveira

 EMEIF Pe. Geraldo de A. Sampaio

Considerando que de acordo com o contrato firmado em julho de 2014 data do início  das

obras e término em dezembro de 2014. Sendo que estamos em 2016 e a obra até agora não está

devidamente pronta para o bom uso da escola (Joaquim de Campos) sendo que o valor das obras

é no valor R$ 489.940,38.

Solicito  desta administração na pessoa do Senhor Jonas Polydoro cópia das planilhas

orçamentarias de todas as escolas do processo licitatório nº 021/2014. Que dê conhecimento ao

Tribunal de Contas e Ministério Público de Roseira.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de março de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                    Vereador  José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 022/2016

Considerando que os funcionários do Centro de Fisioterapia, apesar da pouca estrutura,

tem feito o que podem em prol dos pacientes que por lá passam diariamente.

Considerando  que  temos  alguns  aparelhos  que  são  de  extrema  importância  para

recuperação dos nossos munícipes que utilizam o Centro de Fisioterapia, tais como o turbilhão e

a esteira.

Considerando que os turbilhões e a esteira encontram-se com defeito.

Considerando a necessidade de serem instalados outros aparelhos para melhor atender a

população.

Pelos  considerandos,  requeiro  ao  Exmo.  Senhor  Prefeito  Municipal  Jonas  Polydoro

atenção especial para o Centro de Fisioterapia e que sejam recuperados estes aparelhos acima

citados.

Que  deste  se  dê  conhecimento  aos  funcionários  do  Centro  de  Fisioterapia,  à  Rádio

Sant’Ana e ao Presidente da APAE senhor Waldemar.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                    Vereador  José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 023/2016

Considerando que é dever do vereador, além de fiscalizar, ajudar a administração pública

municipal.

Considerando que prevenir é o melhor caminho para estar evitando graves problemas de

saúde no futuro.

Considerando que a obesidade é um grave problema de saúde, principalmente para as

crianças, que necessitam de atenção especial, pois um diagnóstico quando tratado no início pode

significar cura no futuro.

Considerando que as escolas poderiam estar proporcionando junto com a Secretaria da

Saúde, pais e alunos, palestras e orientações de nutricionistas a nossas crianças.

Pelos considerados, requeiro a Mesa, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito

Municipal Jonas Polydoro, informações sobre a possibilidade de através da Secretaria da Saúde

do  município,  junto  com a  Secretaria  da  Educação,  se  possível,  realizar  este  programa  nas

escolas. Pensando e agindo desta forma, nossas crianças poderiam se prevenir de várias doenças

como  diabetes,  obesidade  e  outras.  Além  de  prevenir,  estaríamos  proporcionando  melhor

qualidade de vida as nossas crianças, adolescentes e jovens de nossa cidade.

Que  deste  se  dê  conhecimento  aos  secretários  municipais  das  respectivas  secretarias

citadas.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autor do requerimento

Vereador Célio Francisco de Oliveira                         Vereador  José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 024/2016

Considerando que o vereador como representante do povo deve estar sempre empenhado

em buscar informações sobre todas as necessidades da população, para possíveis providências.

Considerando que a rodoviária de nosso município está necessitando de melhorias para

melhor acolher a todos que a utilizam.

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

Jonas  Polydoro,  informações  sobre  a  possibilidade  de  estar  providenciando  a  reforma  da

rodoviária do município,  pois a mesma não está proporcionando o conforto necessário que a

população roseirense e seus usuários merecem.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março 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 025/2016

Considerando que o prefeito Jonas Polydoro e vice-prefeito Altamiro Mendes de Andrade

Filho  tem se  dedicado  para  proporcionar  o  bem estar  a  toda  nossa  população  em todos  os

sentidos.

Considerando que alguns bairros de nossa cidade ainda não foi colocado academias ao ar

livre para que as pessoas possam praticar exercícios físicos; pois exercitar contribui para manter

uma vida saudável com saúde.

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

prefeito  Jonas  Polydoro  e  vice-prefeito  Altamiro  Mendes  de  Andrade  Filho  nos  informe  a

possibilidade de colocar academias ao ar livre nos bairros Barretinho, Nova Era e também entre

os bairros Jardim Primavera e Vila Roma.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



REQUERIMENTO Nº 026/2016

Considerando que o prefeito Jonas Polydoro e vice-prefeito Altamiro Mendes de Andrade

Filho  tem se  dedicado  para  proporcionar  o  bem estar  a  toda  nossa  população  em todos  os

sentidos.

Considerando que algumas praças de nossa cidade foi colocado parquinho e podemos

perceber que com essa diversão para as crianças as famílias estao frequentando mais as praças e

podemos perceber a alegria das crianças e dos pais, divertindo com seus filhos.

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

prefeito  Jonas  Polydoro  e  vice-prefeito  Altamiro  Mendes  de  Andrade  Filho  nos  informe  a

possibilidade  de colocar  parquinhos nas  praças  dos bairros Barretinho,  Pedro Leme,  Roseira

Velha e se possível mais um na Praça João Paulo II para atender a demanda por essa diversão.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de março de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



REQUERIMENTO Nº 027/2016

Considerando que como representante do povo o vereador tem como principal atribuição

fiscalizar  a  administração pública  municipal,  em prol  da transparência  e  maior  eficiência  da

aplicação dos recursos públicos.

Considerando que a UMS (Unidade Mista de Sáude) do município desde o ano de 2015

vem passando por reforma para melhor atender a população.

Considerando que temos informações que a prefeitura vem dando continuidade as obras

que se iniciaram através de empresa terceirizada.

Considerando que estamos sendo indagados pela população sobre a referida obra, o qual

em visita local podemos observar que onde já foi realizado serviço de pinturasendo quebrado

para reparos em vitros.

Considerando que não é preciso ser nenhum expert no assunto para saber que a pintura é

a última etapa de uma obra para sua entrega.

Considerando que existe a necessidade de obtermos todas informações necessárias sobre

a referida obra para estarmos esclarecendo dúvidas inerentes ao relatado.

Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o plenário, para que junto ao Exmo.

Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro, seja solicitado as seguintes informações:

 Cópia  completa  do  processo  licitatório,  desde  o  início  até  a  homologação  do

certame com suas respectivas publicações, referente a obra supracitada e minuta

do contrato;

 A referida obra foi executada em sua totalidade no que consta no contrato com a

empresa vencedora da licitação?

 Enviar cópia do empenho referente ao pagamento efetuado a mesma;

 Quem é o responsável pelo acompanhamento da obra, já que não temos nomeado

diretor da secretaria de obras e viação?



 De quem é a responsabilidade pela escolha do material utilizado na obra pois o

piso utilizado já assentado na calçada não é antiderrapante, o qual oferece riscos

de acidentes aos usuários, sendo importante ressaltar que o local se trata de uma

unidade  de  saúde,  frequentemente  utilizado  por  pessoas  com  dificuldades  de

locomoção?

Que deste se dê conhecimento ao TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Plenário vereador João Caltabiano, 04 de abril 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 028/2016

Considerando  que  o  verador  tem  como  principal  atribuição  fiscalizar  e  ajudar  a

Administração Pública Municipal.

Considerando que desde o início do ano de 2014 o município vem arrecadando recursos

através da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), taxa paga pela população através da conta

de energia elétrica.

Considerndo que recentemente o Serviço de Manutenção de Iluminação Pública passou a

ser realizado por serviço terceirizado (Eletrowal Serviços Ltda).

Considerando que além deste serviço,  também são realizados pela  referida empresa a

instalação de braços e luminárias, onde previamente é determinado pelo Executivo Municipal.

Pelos considerandos,  requeiro  a  mesa  após ouvir  o  plenário  para que junto ao Exmo

Prefeito Municipal Sr Jonas Polydoro seja solicitado as seguintes informações:

 Qual o valor arrecadado até o momento com a CIP (Contribuição de Iluminação

Pública) taxa? Enviar documentos referentes.

 Qual  o  valor  empenhado  e  pago  a  empresa  Eletrowal  Serviços  Ltda  até  o

momento? Enviar cópia dos empenhos.



 Enviar  cópia  do contrato  de serviço,  minuta  que determina  valores  pagos  por

procedimentos realizados.

 Quantos braços com luminárias foram instalados até o momento? Enviar cópia de

notas fiscais referentes a aquisição dos mesmos.

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de abril 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 029/2016

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo Municipal

todos os problemas que afetam a população para providências.

Considerando que através de indicação de nº  11/2016, de autoria  da nobre vereadora

Sheila  Kelly  Torres,  chegou  ao  conhecimento  da  Administração  Municipal  problemas

relacionados a poda de árvore na rua Augusto Pereira Coelho no bairro de Roseira Velha.

Considerando que além da indicação formalizada, podemos constatar no local e através

do agrônomo da prefeitura, que existe uma árvore em frente ao número 190 da referida rua, que

vem oferecendo risco eminente, devido a sua altura e a mesma se encontra aparentemente morta.

Importante  ressaltar  que  a  mesma  pode  através  de  sua  queda  atingir  fios  de  alta  tensão,

residências no local, pessoas e veículos que ali transitam.

Pelos  considerandos,  requeiro  ao  Exmo.  Prefeito  Municipal  Sr.  Jonas  Polydoro

informações sobre a possibilidade de o mais urgente possível acionar o departamento competente

para providências retirando a árvore do local supracitado, evitando assim possível tragédia que

eventualmente possa acontecer.

Que deste se dê conhecimento a Sra. Rosangela.

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de abril 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 030/2016

Considerando que o vereador  deve  levar  ao Executivo  Municipal,  reivindicações  que

buscam a melhoria na qualidade de vida da população roseirense e seus visitantes.

Considerando  que  é  de  grande  valia  que  venho  através  desse  requerimento  solicitar

melhorias nas placas de identificações das ruas, dos bairros, das entradas e saídas do município e

dos prédios públicos e privados.

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

Jonas Polydoro, que informe a possibilidade de providenciar essas melhorias principalmente aos

visitantes que passam pelo nosso município.

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2016.

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Joel Polydoro

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



REQUERIMENTO Nº 031/2016

Considerando  que  devemos  levar  ao  executivo,  sugestões  que  visem  auxiliar  a

administração pública, proporcionando o bem estar e segurança da população.

Considerando que residencial Francisco de Assis Vieira Filho, inaugurado recentemente,

onde as residências encontram-se ocupadas por seus moradores contempladas.

Considerando também que a  agencia  dos  correios  tem a necessidade de realizar  suas

entregas de correspondências e outros nas referidas residências, pois o serviço não vem sendo

feito devido à falta de indicação das ruas Rua Geralda Correa Dos Santos Lucio, Rua Alfredo

Garcia dos Reis, Rua Matilde Ferreira dos Santos Silva e Travessa Joaquim Antonio dos Santos

Reis através de placas com seus referidos nomes, o que tem prejudicado muito aquela população.

Por se tratar de novo residencial da cidade é importante a sinalização de trânsito, para a

segurança dos munícipes, visto que a entrada ao residencial não possui sinalização, tornando o

acesso de entrada e saída perigoso a todos.

Pelos considerados solicito ao Exmo Prefeito Municipal Jonas Polydoro e o Vice-Prefeito

Altamiro  Mendes  de  Andrade  Filho,  a  possibilidade  da  colocação  das  referidas  placas  e

sinalização de trânsito, para que todo o problema seja solucionado.

Solicito que seja enviado uma copia a agencia dos correios, bem como a rádio Santana e

ao Sr. Wilson Ribeiro morador do Residencial na Rua Matilde Ferreira dos Santos Silva nº 132.

Ao aguardo do atendimento, nossos agradecimentos.



Plenário vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora do requerimento

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 032/2016

“INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARA

ATENDER OS BAIRROS JARDIM PRIMAVERA E VILLA ROMA.”

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, informe como anda o processo de

construção da creche para atender os Bairros Jardim Primavera e Villa Roma? 

Justificativa

Alguns moradores dos referidos bairros me procuraram para saber como anda o processo

de construção da creche para atender suas crianças.

Os bairros  cresceram muito  e precisam de uma creche,  pois muitos  pais  trabalham e

necessitam deste ambiente acolhedor para deixar seus filhos. 

Quanto mais próxima for a creche de suas residências, melhor para a organização da vida

dos moradores desta região da cidade.

Portanto, esta é uma obra fundamental para as famílias daquela localidade.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 033/2016

Considerando que é dever do vereador indicar e levar as necessidades de nossa cidade ao

executivo municipal.

Considerndo  que  a  pouco  tempo  foi  instalado  na  Praça  Papa  João  Paulo  II,  um

playground para diversão das crianças de nossa cidade.

Considerando que depois desta instalação a citada praça ficou mais movimentada.

Cosiderando que próximo onde o playground foi instalado, há uma avenida muitíssimo

movimentada por automóveis, oferecendo risco as crianças que ali se divertem.

Pelos  considerandos  requeiro  a  mesa  após  ouvida  no  Plenário,  que  o  Sr.  Prefeito

Municipal  Jons  Polydoro,  nos  informe  a  possibilidade  de  junto  a  órgãos  competentes  estar

instalando  um  cercado  em  torno  do  playground  para  maior  segurança  das  crianças  e

tranquilidade dos pais.

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de abril de 2016.

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 034/2016

Considerando  que  é  dever  do  vereador  fiscalizar  e  ajudar  a  administração  pública

municipal, levando ao conhecimento da mesma os pedidos da população.

Considerando que moradores do residencial Nova Era tem cobrado melhorias na quadra

de esporte existente no local,  ressaltando que a prática do esporte é muito importante para a

saúde do cidadão, além de proporcionar a oportunidade de lazer aos mesmos.

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

Senhor Jonas Polydoro, informações sobre a possibilidade de estar providenciando a reforma da

quadra de esportes acima citada e a instalação de iluminação na mesma.

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de abril 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 035/2016

“LIMPEZA E CAPINA NAS MARGENS DA RODOVIA VEREADOR ABEL FABRÍCIO

DIAS (SP-62) NO PERÍMETRO URBANO DE ROSEIRA.”

     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, informe qual a possibilidade de

junto ao DER providenciar com urgência a limpeza e capina nas margens da Rodovia Vereador

Abel Fabrício Dias (SP-62) no perímetro urbano de Roseira? 

Que deste se dê conhecimento ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER). 

Justificativa

Este é um serviço fundamental para garantir a segurança e bem-estar de todos que passam

pela referida rodovia: pedestres, ciclistas, motoristas e seus veículos.

O  mato  está  muito  alto  e,  portanto,  acaba  prejudicando  a  visibilidade  de  todos  que

utilizam a rodovia; vale destacar que em alguns pontos as placas sinalizadoras ficam encobertas.

Para que as condições de tráfego fluam bem, a limpeza e capina dos dois lados da rodovia é

fundamental, principalmente onde residem nossos munícipes. 

Esta é uma medida que contribuirá para garantir a segurança de todos na referida estrada.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 18 de abril de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 036/2016

Considerando  que  é  dever  do  vereador  levar  ao  conhecimento  da  Administração

Municipal todos os pedidos e anseios da população.

Considerando que segundo a informação da própria administração municipal,  existe a

possibilidade da contratação de um médico veterinário para atendimento assim que o canil entrar

em funcionamento.

Considerando que é de extrema importância cuidar dos cães abandonados, mas também

temos no município um grave problema com gatos abandonados, e seria de grande valia uma

campanha de castração voltada  a  atender  também os felinos,  evitando assim a triste  e  cruel

história relacionada aos abandonos dos mesmos.

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

Jonas Polydoro informações sobre a posibilidade da realização de Campanha de Castração de

Gatos, disponibilizando-as aos animais abandonados e, se possível, aos animais de propriedade

de famílias carentes.

Plenário vereador João Caltabiano, 25 de abril 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 037/2016



Considerando  que  o  dever  dos  vereadores  é  fiscalizar  e  zelar  pelo  bem  estar  do

município.

Considerando que o cuidado e a limpeza dos bairros se trata de questão de saúde para os

munícipes.

Considerando que no bairro Pedro Leme existe um córrego que corta toda sua extensão, e

nos últimos dias o mesmo tem exalado um cheiro muito forte, provavelmente devido ao despejo

ou vazamento da rede de esgoto do novo residencial Francisco  de Assis Vieira Filho.

Considerando  que  esta  é  uma  reclamação  dos  moradores  dessa  localidade,  cujo  mau

cheiro tem causado transtornos aos mesmos.

Considerando ser necessária uma averiguação da causa desse cheiro exalado pelo córrego

e posteriores providências afim de sanar o problema.

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

Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe quais as providências que estão sendo

tomadas para sanar o problema.

Ao aguardo do atendimento, nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora do requerimento

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 038/2016

Considerando que é dever do vereador indicar e levar as necessidades de nossa cidade ao

executivo municipal.

Considerando que em vários pontos de nossa cidade necessita o serviço e tapa buracos.

Considerando que ao passar pela Rua Rodaphiano de Barros, nos deparamos com uma

grande quantidade de buracos, atrapalhando o fluxo de veículos e pedestre.

Pelos considerandos requeiro a mesa após ouvir no Plenário, que o Sr. Prefeito Municipal

Jonas Polydoro, para que junto a setor competentes, contrate uma empresa especializada em tapa

buracos e recapeamento para que executem o serviço necessário acima citado.

Deve-se ressaltar que o local liga o centro da cidade a SP-62 e outros bairros. Também é

um local muito movimentado por pedestres, carros, caminhões, ônibus e outros tipos de veículos,

oferecendo risco a população que trafega pelo local.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 039/2016

Considerando que o vereador é o legítimo porta-voz do povo, no qual cabe a função de

zelar pelo bem estar comum.

Considerando que muitas são as famílias que aguardam a legalização de suas escrituras

residenciais em nosso município.

Considerando  que  através  de  convênio  assinado  com  a  Secretaria  de  Habitação,  o

programa Cidade Legal, que visa a legalização de documentação de residências, foi implantado

onde os trabalhos já tiveram início na gestão passada.

Considerando que o referido convênio foi renovado com a Secretaria de Habitação na

atual gestão e até o presente momento não vimos continuidade.

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

Jonas Polydoro, informações sobre o atual andamento do programa Cidade Legal; tal benefício é

muito aguardado pela população, principalmente por aqueles que desejam adquirir financiamento

junto  aos  bancos  para  ampliação  e  reforma  de  suas  propriedades  e  necessitam  de  suas

documentações legalizadas.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio 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 040/2016

“ESTUDO PARA EXTINGUIR A COBRANÇA DE INTERURBANO ENTRE ROSEIRA

E AS CIDADES DE PINDAMONHANGABA, APARECIDA E GUARATINGUETÁ.”

     O vereador é um importante interlocutor de todos os setores organizados da sociedade

e,  enfim,  de  toda  a  população.  Dentro  do  universo  de  seus  papéis,  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  Conselho  Diretor  da  Agência

Nacional  de  Telecomunicações  (Anatel),  estude  a  possibilidade  de  extinguir  a  cobrança  de

interurbano entre Roseira e as cidades de Pindamonhangaba, Aparecida e Guaratinguetá.

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

comerciantes, empresários e, enfim, a toda população.

Justificativa

Como os municípios são muito próximos uns dos outros, e existe uma forte relação de

vinculações econômicas entre as cidades, sobretudo no que se refere ao emprego, acredito que o

Conselho  Diretor  da  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (Anatel),  respeitada  instituição

pública  brasileira,  levará  em  conta  esta  importante  reivindicação,  pois  contemplará  uma

população que se desloca com muita  freqüência às cidades vizinhas (supracitadas)  e,  o mais

importante, muitos citadinos roseirenses trabalham nos referidos municípios vizinhos.

Portanto,  solicito  ao  referido  Conselho  que  considere  com  muito  carinho  tal

reivindicação, pois humildemente acredito que não há por que se cobrar interurbano de uma

localidade para outra, uma vez que, repito, as cidades são muito próximas umas das outras; o que

descreve o fenômeno que os geógrafos chamam de conurbação.

Quero lembrar que a Anatel deliberou favoravelmente ao fim da cobrança de interurbano

em várias localidades do país, inclusive, para o bem do Vale do Paraíba, para as cidades de

Aparecida, Potim e Guaratinguetá.



Assim sendo, espero que a cidade de Roseira seja efetivamente contemplada, dentro da

revisão anual que a Anatel realiza para acrescentar mais localidades à lista de beneficiados pela

ligação local.

Tal medida de grande impacto social trará, sem dúvida, muita alegria e maior bem-estar

para a população, em sua maioria, de renda pouco substantiva.

Estou entrando novamente com este pedido, uma vez que esta renomada instituição, no

ano anterior, acenou sobre a possibilidade de considerar o mesmo.

Assim sendo, espero que nossa cidade e as cidades supracitadas, sejam beneficiadas por

essa medida.

Pelas razões mencionadas, conto com a cuidadosa apreciação dos Conselheiros da Anatel.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 041/2016

Considerando que uma das funções do vereador é fiscalizar o Executivo Municipal.

Venho  através  deste  requerer  ao  Executivo  Municipal,  nos  termos  da  Lei  Orgânica

Municipal , na constituição federal - art 5º e na lei de Responsabilidade fiscal, a prestação de

informações  claras,  discriminadas,  detalhadas,  fundamentadas,  motivadas  e  devidamente

acompanhadas,  em  seus  diversos  itens  de  resposta,  dos  documentos  comprobatórios  das

alegações  constantes  das  informações  que  forem  prestadas  sobre  os  assuntos  abaixo

discriminados:

 Ao longo destes 4 anos foi repassado para o funcionalismo municipal somente o índice

de inflação, existe estudos efetivos para que o Funcionalismo receba aumento real ainda

este ano.

 Listagem nominal de todos os funcionários efetivos da prefeitura.

 Listagem nominal de todos os funcionários que ocupam cargo em comissão, contendo:

nome, função, local de trabalho e carga horária.

 Bem como todas as informações acima deveram estar discriminadas por secretaria, de

forma clara  e  transparente  de fácil  visibilidade  e  deveram compreender  o período de

janeiro  de  2015  até  dezembro  de  2015.  De  janeiro  de  2016  até  a  presente  data  .

Lembrando que as respostas enviadas em desacordo com as leis acima citadas ou de form

evasiva, serão motivos de denuncia junto ao MPSP e TCESP.



Que  deste  se  dê  conhecimento  a  OAB  -  Aparecida,  Sindicato  dos  Funcionários

Municipais de Roseira.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                    Vereador  José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 042/2016

Considerando  que  a  função  do  vereador  é  legislar  e  principalmente  fiscalizar  a

administração pública.

Considerando  que  as  obras  a  serem  construídas,  por  lei  e  por  uma  administração

transparente aos olhos da população, devem ser colocadas placas de início e término e valor da

citada obra.

Considerado que o coreto e a praça Santana estão em obras e até agora nada de placa e

valor das obras.

Após  ouvir  o  plenário,  solicito  do  senhor  prefeito  Jonas  Polydoro  as  seguintes

informações:

I- Quando vai colocar as placas de informações das obras acima citadas. Valores

e data de início e término.

II- Cópia do processo de licitação da empresa vencedora.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2016.

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Autor do requerimento

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos                    Vereador  José Augusto Coelho Pereira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 043/2016

Considerando  que  devemos  levar  ao  executivo,  sugestões  que  visem  auxiliar  a

administração pública, proporcionando o bem estar e segurança da população.

Considerando que o residencial São Pedro no bairro Vila Velha possui vários moradores

que  necessitam  dos  serviços  da  agencia  dos  correios  para  receber  suas  entregas  de

correspondências.

Considerando que o serviço das agencia dos correios não vem sendo feito no referido

bairro o que tem prejudicado muito aquela população.

Pelos  considerados  solicito  ao  Exmos  Prefeito  Municipal  Jonas  Polydoro  e  o  Vice-

Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho, a averiguação do por que a falta de entrega das

correspondências no residencial São Pedro do bairro Vila Velha.

Solicito  que seja enviado uma copia a agencia dos correios,  bem como a Sra.  Nanci

morador do Residencial na residência  nº 127.

Ao aguardo do atendimento, nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora do requerimento

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 044/2016

“INFORMAÇÃO SOBRE A CONTINUIDADE, OU NÃO,

DAS ATIVIDADES DO GOVERNO ITINERANTE”

     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 sobre a continuidade, ou

não, das atividades do Governo Itinerante.

Justificativa

O governo itinerante é uma inovação importante na gestão porque, como já é sabido,

aproxima a administração pública da população.

A  administração  realizou  essa  atividade  em  três  bairros  da  cidade:  Roseira  Velha,

Barretinho e Nova Era, mas não deu continuidade. 

Como fui o autor do pedido da implementação do governo itinerante em nossa cidade,

por julgar uma ferramenta importante para o exercício da cidadania dos munícipes, preciso obter

algumas respostas para esclarecer os mesmos, pois estou sendo procurado por pessoas de outras

localidades da cidade.

a) Por que as atividades do Governo Itinerante não tiveram continuidade?

b) As atividades do Governo Itinerante terão continuidade?



c) Quando serão retomadas?

d) Já  existe  um  cronograma  com  a  sequência  dos  bairros  que  receberão  o  governo

itinerante?

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 045/2016

Considerando que o vereador, como representante do povo deve estar sempre atento as

necessidades que envolvem o bem estar da população.

Considerando que os serviços de manutenção de iluminação pública são realizados pela

empresa Eletrowal, tais como troca de lâmpadas, instalação de braços com luminárias, etc, de

acordo com ordem de serviço efetuada pela Administração Municipal.

Considerando que podemos observar ao longo de ruas e avenidas de todo o município, as

luminárias dos postes muito sujas, comprometendo assim a qualidade da iluminação.

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

Jonas Polydoro informações sobre a possibilidade de estar efetuando ordem de serviço junto a

referida empresa, para realização de limpeza onde for necessário das luminárias dos postes ao

longo das  ruas  de  todo o município,  proporcionando assim melhor  qualidade  na iluminação

pública.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de maio 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 046/2016

Considerando que o vereador além de legislar deve acompanhar a administração pública

procurando promover o bem público.

Considerando que os moradores do Bairro Pedro-Leme, preocupados com a segurança na

Rua Benedito Monteiro em frente a Nova Creche Pelerson Soares Penida, reivindicam lombadas

para diminuir a velocidade dos automóveis, veículo em geral.

Considerando este pedido devido à grande movimentação de pais, mães e crianças na rua

onde é caminho de entrada e saída da escola, para maior segurança de todos.

Considerando que vale ressaltar que neste local no horário de entrada das crianças no

período da manhã já houve um acidente onde deixou os moradores assustadas, graças a Deus não

ocorreu nada grave além dos susto nas crianças.

Pelos  considerandos,  requeiro  a  mesa,  após  ouvir  o  Plenário,  que  os  Exmos  Prefeito

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

sobre a possibilidade de providenciar a colocação de lombadas na Rua Benedito Monteiro para

maior segurança a todos.

Ao aguardo nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora do requerimento

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 047/2016

Considerando  que  o  vereador  tem por  obrigação  fiscalizar  e  ajudar  a  Administração

Pública  Municipal,  buscando  todas  as  informações  necessárias  em favor  de  zelar  pelo  bem

comum.

Considerando que desde o ano de 2012 existe um veículo micro-ônibus pertencente a

prefeitura municipal, em oficina mecânica da cidade de Potim, onde são realizados os serviços

de manutenção e até o momento o esmo não foi consertado.

Considerando que o referido veículo é patrimônio público e não temos informações do

porque ainda não está em uso.

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

Jonas Polydoro informações sobre o porque do veículo acima citado não estar sendo utilizado,

pois seja qual for o problema mecânico, não justifica tanto tempo parado em uma oficina.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de maio 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 048/2016

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. 



Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Maurício Quintella Malta Lessa, DD.

Ministro  dos  Transportes,  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, 16 de maio de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

REQUERIMENTO Nº 049/2016



“EMPRESA SABESP”

Considerando que o vereador além de legislar, fiscalizar, é representante dos anseios da

população.

Pelos considerandos requeiro a mesa, após ouvir o plenário, que o Presidente desta Casa

de Leis faça convite ao representante da Empresa Sabesp a se dignar a comparecer nesta câmara

para esclarecimento de serviços no município de Roseira.

Justificativa

Ocorre que muitos munícipes estão com várias queixas a respeito sobre os serviços que a

empresa vêm desempenhando no município.

Diante  de  tais  queixas  solicito  a  presença  do  Representante  da  Sabesp  para

esclarecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereadora Sheila Kelly Torres

Autora do Requerimento

Vereador Isaias Eleutério da Silva              Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte Vereador Joel Polydoro



REQUERIMENTO Nº 050/2016

Considerando que o vereador além de legislar deve acompanhar a administração pública

procurando promover o bem público.

Considerando que os moradores do Bairro Pedro-Leme, preocupados com a segurança na

Rua Benedito Monteiro e Chiquinha Costa, reivindicam lombadas para diminuir a velocidade

dos automóveis, veículo em geral.

Considerando  este  pedido  devido  à  grande  movimentação  principalmente  no  dia  de

sábado que tem missa na Igreja São Benedito situada na rua Chiquinha Costa.

Considerando que vale ressaltar que neste local o cruzamento das duas ruas não possuem

sinalização de trânsito o que torna o trânsito perigoso dentro do bairro.

Pelos  considerandos,  requeiro  a  mesa,  após  ouvir  o  Plenário,  que  os  Exmos  Prefeito

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

sobre a possibilidade de providenciar  a colocação de lombadas na Rua Benedito Monteiro e

Chiquinha  Costa,  próximo  ao  cruzamento  e  se  possível  sinalização  de  trânsito   para  maior

segurança a todos.

Ao aguardo nossos agradecimentos

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora do requerimento

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira



REQUERIMENTO Nº 051/2016

Considerando  que  é  dever  do  vereador  levar  ao  conhecimento  da  Administração

Municipal todos os pedidos da população.

Considerando  que  o  Centro  Comunitário  Prof.  José  Luiz  Pasin  localizado  na  região

central do município passou por completa reforma na gestão passada para melhor atender ao

cidadão roseirense.

Considerando que podemos observar que serviços de pintura foram realizados na parte

externa do mesmo, na atual gestão.

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

Polydoro, informações sobre a possibilidade de estar promovendo a reforma interna do Centro

Comunitário Prof. José Luiz Pasin proporcionando assim melhor acolhimento aos seus usuários.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio 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 052/2016

Considerando que o vereador como representante do povo deve estar sempre atento a

tudo que diz respeito as suas obrigações, e aos questionamentos da população.

Considerando  que  a  Praça  Santana  vem passando  por  reforma,  no  qual  milhares  de

paralelepípedos  vem sendo extraídos  do  solo  abaixo do asfalto  existente  e  dos  canteiros  da

mesma, além de bancos que podem ser reutilizados.

Considerando que não temos informações desses materiais que normalmente são levados

para  o pátio  do DSM, como exemplo  os  bloquetes  que  saíram da  Escola  Prof.  Joaquim de

Campos  que  se  encontram  no  referido  pátio  e  poderão  ser  reutilizados  a  critério  da

Administração onde for necessário.

Considerando  que  todo  patrimônio  público  deve  ser  preservado,  pois  pertence  a

população.

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

Jonas Polydoro informações sobre onde está sendo armazenado os paralelepípedos extraídos da

reforma da Praça Santana, como também parte dos bancos da mesma que não se encontram no

pátio do DSM, onde normalmente são armazeados.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de maio 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


