
REQUERIMENTO Nº 110/2015

Considerando que todos os pedidos da população devem ser levados ao conhecimento da

administração municipal para posterior atendimento.

Considerando que muitos  são os  pedidos  dos  vereadores,  legítimos  representantes  do

povo, relacionados a iluminação pública.

Considerando que além da iluminação de qualidade proporcionar uma maior segurança a

população, também torna o local mais acolhedor e bonito.

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

Jonas  Polydoro,  informações  sobre  a  possibilidade  de  através  do  setor  competente,  estar

providenciando a instalação de um braço com luminária no poste existente na rua Olegário de

Paula nº 460, em frente a Academia ao Ar Livre, e outro atrás do ponto de ônibus do residencial

Vila Velha, no bairro de Roseira Velha.

Que deste se dê conhecimento ao senhor Luiz Henrique dos Santos (Kiko).

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de setembro de 2015.

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 111/2015

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

municipal.

Considerando  que  o  funcionalismo  municipal  trabalha  com  muita  dedicação  para

proporcionar o bem estar da população.

Considerando que os mesmos são merecedores de toda atenção e melhoria possível em

seus vencimentos, e oportunidade de qualificação profissional.

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

Municipal  para  que  através  de  estudos,  nos  informe  a  possibilidade  de  estar  atendendo  as

seguintes reivindicações em benefício do funcionalismo público municipal:

a) Requalificação das referências que estabelece os valores salariais por profissão

que se apresentam muito próximos uns dos outros.

b) Oportunidade de cursos técnicos profissionalizantes.

c) Estudos  para  implantação  de  Plano  de  Carreira,  para  que  os  mesmos  possam

buscar promoção em seu trabalho, consequentemente mudança em sua referência

para obter melhores salários.

d) Estudos para um bom reajuste salarial, diante do novo salário mínimo proposto

pelo Governo Federal, que vigorará a partir de janeiro.

Que deste se dê conhecimento ao funcionalismo municipal.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de setembro de 2015.

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 112/2015

Considerando  que  a  Vivo  S.A.  é  uma  conceituada  empresa  e  que  dentro  do

possível tem feito muito pela nossa população.

Considerando que no bairro do Bonfim e nas regiões vizinhas do citado bairro,

residem várias  famílias,  e  por  estarem localizadas  em área  rural  e  distantes,  a  comunicação

através de telefone celular torna-se muito difícil.

Considerando que este meio de comunicação é muito importante e, por ser rápido,

pode  se  chamar  socorro  quando  necessário  e  até  salvar  vidas.  Trata-se  também  de  uma

importante ferramenta para as relações comerciais e econômicas.

E, por tantos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que sejam

solicitadas  a  empresa  Vivo,  providências  para  a  instalação  de  uma  torre  de  transmissão  de

telefonia celular para atender os moradores e visitantes dos citados locais.

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de setembro de 2015.

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 113/2015

Considerando que todos os pedidos da população devem ser levados ao conhecimento da

administração municipal para que possivelmente sejam atendidos.

Considerando que a quadra coberta existente no Residencial Nossa Senhora da Piedade

no  bairro  de  Roseira  Velha,  necessita  de  melhorias,  para  melhor  atender  aos  jovens  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 referida

quadra coberta.

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de outubro de 2015.

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 114/2015

“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  Pós-

Graduação  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.

Além disso, vale lembrar, que o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Municipal –

que  precisa  vigorar  o  mais  rápido  possível  – não  poderão  negligenciar  a  importância  da

formação  continuada  dos  professores,  e  monitores  que,  em  última  análise,  também  são

professores. 

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, 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.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de outubro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 115/2015

Visando antes de um acontecimento estou entrando com esse requerimento pedindo ao

Exmo.  Senhor  Prefeito  Municipal  Jonas  Polydoro  um  curso  de  treinamento  de  Primeiros

Socorros, a todos os funcionários da Educação que trabalham na rede pública do município, com

crianças e adolescentes.

Pelo considerando, requeiro a mesa após ouvir o Plenário que o Exmo. Senhor Prefeito

Municipal Jonas Polydoro, dê uma resposta positiva, a todos os funcionários da educação sobre

esse curso ou treinamento de Primeiros Socorros.

Justificativa

A Educação Infantil compreende do zero até os seis anos. A partir dos seis anos a criança

começa a estudar no Ensino Fundamental das séries iniciais do 1º ao 5º ano, sendo crianças de

aproximadamente com dez anos de idade. Nesse contexto de âmbito escolar incluem-se como

cenário importante de incidentes que demandam cuidados de primeiros socorros.

Sendo o ambiente escolar um local de oportunidade para que as crianças concretizem

suas travessuras que não conseguiram concluir em casa. As próprias brincadeiras nos intervalos

de corridas, esportes e curiosidade pelo desconhecido, torna esse público susceptível a pequenos

traumas que exigem cuidados e muitas vezes em tempo integral. Sendo assim, o professor além

de educador, torna-se o primeiro a prestar cuidados de primeiros socorros a seus alunos até a

chegada de uma equipe de atendimento pré-hospitalar.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

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 116/2015

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

municipal.

Considerando  que  todas  as  dúvidas  referentes  aos  direitos  do  funcionário  municipal,

devem ser esclarecidas para que todos tenham certeza absoluta que a legislação trabalhista está

sendo cumprida.

Considerando  que  é  do  conhecimento  de  todos  que  de  período em período,  existe  a

obrigatoriedade por parte da administração municipal da realização de laudo técnico, referente ao

direito do adicional de insalubridade, do funcionário que trabalha em situação de risco.

Considerando que temos informações que o referido laudo foi realizado, onde o mesmo

se encontra em vigor.

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

Jonas Polidoro para que junto ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura, nos envie cópia do

laudo técnico referente ao adicional de insalubridade dos funcionários de todos os setores da

Administração Municipal.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

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 117/2015

Considerando que no exercício  de  suas  atribuições  legais  e  em conformidade  com as

normas  regimentais,  veem  respeitosamente  à  honrosa  presença  de  Vossa  Excelência  por

intermédio  deste  expediente,  REQUERER,  ouvido  o  Douto  Plenário,  a  apresentação  deste

requerimento para esclarecimento de eventuais mudanças apresentadas no pacote fiscal, com o

objetivo de reduzir os recursos do Sistema S. A diminuição dos recursos repassados ao Serviço

Nacional  de  Aprendizagem Industrial  (SENAI)  e  ao  Serviço  Social  da  Indústria  (SESI)  vai

causar o fechamento de 1,8 milhão de vagas em cursos profissionais oferecidos pelo SENAI por

ano. Em todo o país, mais de 300 escolas profissionais do SENAI vão fechar as portas. Outros

735 mil  alunos vão deixar  de estudar  no ensino básico ou na educação de jovens e adultos

oferecida pelo SESI, que vai fechar cerca de 450 escolas no Brasil. As duas instituições estimam

que terão de demitir cerca de 30 mil trabalhadores em todo o país.  O SESI e o SENAI integram

o Sistema S, que ainda é composto pelo SENAR, SENAC, SESC, SESCOOP, SEST, SNAT e

SEBRAE.  

Considerando  que  nós  brasileiros  não  podemos  abrir  mão  de  programas  importantes

desenvolvidos pelas instituições do Sistema S, pois neste momento de crise, o país precisa ter

profissionais bem formados para quando a economia voltar a crescer.

Considerando que o SENAI que compõe o Sistema S e hoje é o melhor complexo de educação

profissional  do  mundo  e  foi  o  grande  vencedor  da  WorldSkills,  a  olimpíada  mundial  de

profissões técnicas que ocorre de dois em dois anos e reuniu estudantes de mais de 60 países em

São Paulo.  Por ano,  são mais  de 3,6 milhões  de matrículas  em cursos em 28 segmentos  da

indústria.  Da  receita  líquida  com  a  contribuição  compulsória,  69%  são  destinados  a  vagas

gratuitas.

Considerando que O SESI, por sua vez, investe na educação básica e na formação de

jovens  e  adultos.  Em  2014,  foram  2,4  milhões  de  matrículas.  E  outros  4,5  milhões  de

trabalhadores foram beneficiados com ações voltadas à promoção da segurança e da saúde no



trabalho. Atualmente o SESI tem parceria com o município de Roseira e atende gratuitamente

300 crianças  com o Programa Atleta  do Futuro.  Trata-se de um programa sócio-esportivo e

socioeducativo que desenvolve os valores do esporte através da prática esportiva. 

Em todo o pais, mais de 300 escolas profissionais do SENAI devem fechar as portas.

Outros 735 mil alunos vão deixar de estudar no ensino básico ou na educação de jovens e adultos

oferecida pelo SESI, que vai fechar cerca de 450 escolas no Brasil as duas instituições estima

ainda, que terão de demitir cerca de 30 mil trabalhadores em todo o pais.

O Brasil  não pode abrir mão de programas importantes desenvolvidos por essas duas

instituições. Neste momento de crise, o país precisa ter profissionais bem formados para quando

a economia voltar a crescer.

Considerando que o Brasil precisa de um ajuste fiscal crível e de uma agenda positiva

que apresente os rumos futuros da economia brasileira.  A gravidade da crise brasileira exige

ação. No entanto, as medidas fiscais anunciadas são inadequadas e vão contribuir para acentuar a

recessão e a falta de competitividade do setor produtivo brasileiro.

O ajuste  não impõe  ao  governo uma restrição  da mesma magnitude  que  empresas  e

sociedade estão sujeitas com a recessão. A superação da crise econômica não pode prescindir de

medidas  e  reformas  estruturais  pró-competitividade  que  permitam  a  melhora  do  cenário

econômico e que estabeleçam condições para retomada do crescimento sustentável.

Ante o exposto requerem, outrossim, que do deliberado se dê ciência á Presidência da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal,   transmitindo-lhes, na oportunidade, o solidário e

incondicional  apoio  deste  poder  Legislativo  Municipal  pela  NÃO  APROVAÇÃO  DA

REDUÇÃO DOS RECURSOS DO SISTEMA S.

Isto  posto,  apresentamos  à  nobre  Mesa,  ouvido  o  Plenário  ,  dispensadas  as  demais

formalidades de praxe, seja registrada em ata de nossos trabalhos.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

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 118/2015

“Requer informações sobre o estágio em que se encontram as discussões para a finalização

do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal.”

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

interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.

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

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

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

uma vez que o Plano Municipal de Educação, aprovado pelo Legislativo no primeiro semestre

deste  ano,  destaca  em  sua  Meta  18,  a  aprovação  de  um  novo  Plano  de  Carreira  para  os

profissionais do magistério, até o final de 2015?

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

Polydoro, e a todos os profissionais do magistério da rede municipal.

JUSTIFICATIVA

     

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

conquista fundamental para a categoria, foi objeto de promessa de campanha. Portanto, é algo

que precisa ser efetivamente contemplado, pois como professor e vereador devo uma resposta

mais objetiva aos profissionais do magistério que me interrogam sobre as referidas legislações.

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

socioeconômico de um município depende necessariamente do cuidado e dos investimentos em

educação.  Uma  educação  de  qualidade  depende  de  vários  fatores,  mas  a  valorização  do

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

Quero lembrar que tenho me empenhado nesta causa desde o início de meu mandato, por

considerar algo fundamental para estes profissionais. 

Já entrei  com este pedido várias vezes e, sinceramente,  não entendo a morosidade do

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

Diretor da Secretaria de Educação, que responda detalhadamente as seguintes questões:



 Qual o estágio em que se encontram as discussões para a finalização do Estatuto e Plano

de Carreira do Magistério Público Municipal?

 Quantas reuniões foram realizadas com os professores da rede municipal para discutir as

referidas matérias?

 Quem está orientando as discussões do ponto de vista pedagógico e jurídico?

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

para a Câmara Municipal para apreciação dos vereadores?

Espero  que  possamos  aprovar  o  Estatuto  e  Plano  de  Carreira  do  Magistério  Público

Municipal até o final deste ano, conforme o estipulado no Plano Municipal de Educação. 

Os  profissionais  do  magistério  aguardam  com  muita  expectativa  a  aprovação  destas

matérias fundamentais para a categoria. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 119/2015

“Projeto Verão 2016”

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  das  Secretarias  de  Esporte,  Cultura  e  Educação,  um  rápido  estudo  e

planejamento para a realização do Projeto Verão 2016?

Que deste se dê conhecimento aos diretores das referidas secretarias.

JUSTIFICATIVA

Muitas  cidades promovem durante o verão diversas atividades  para a população,  pois

além do forte calor, típico do nosso país, as crianças e os adolescentes estão em período de

férias, portanto um calendário de eventos é algo salutar para o cotidiano dos citadinos. 

Sugiro às Secretarias de Esporte, Cultura e Educação que organizem, dentro dos poucos

recursos existentes, algumas atividades de esporte, lazer e cultura, pois nem todas as pessoas têm

condições financeiras para aproveitar as férias de seus filhos, pois uma viagem demanda muitos

gastos.

Portanto, algumas iniciativas poderiam acontecer, tais como: cinema, futsal, modalidades

aquáticas, futebol de campo, prática de atividades físicas, campeonato de pipa, campeonato de

skate, pintura na praça, exposição do artesanato local, feira das nações, música na praça, show de

calouros, feira do livro e exposições escolares.

Estes e outros eventos,  devidamente orquestrados pelas secretarias,  poderão contribuir

para dinamizar o verão (férias) em nossa cidade.



Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

        Plenário vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 120/2015

“Projeto Praças Natalinas”

O  vereador  é  um  importante  agente  político  do  município,  pois  representa  o  poder

legislativo,  que tem como uma de suas funções assessorar o poder executivo no que tange a

implantação de ideias e projetos para o desenvolvimento da cidade.  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, através das Secretarias de Educação e Cultura

o Projeto Praças Natalinas? 

Que deste se dê conhecimento às referidas Secretarias.

JUSTIFICATIVA

Dando prosseguimento às festividades de natal, por mim apresentadas, e realizadas pela

secretaria de cultura. Acredito ser fundamental descentralizar o Natal Luz, pois todos os bairros

da cidade merecem ser contemplados.

Uma  boa  maneira  de  realizar  as  festividades  de  natal  é  decorar  todas  as  praças  do

município e, se possível, colocar pelo menos um evento em cada uma delas. 

Uma forte parceria com as Igrejas, as comunidades, o comércio local e as Escolas ajudará

a garantir a realização e o sucesso do projeto. 

A parceria entre o poder executivo e a sociedade civil organizada contribuirá para suscitar

um ambiente mais festivo, brilhante, solidário e acolhedor para toda a comunidade roseirense e,

até mesmo, para os possíveis visitantes. 

Sugiro que este trabalho de decoração das praças, para evitar muitos gastos, seja realizado

com materiais reciclados, inclusive, envolvendo todas as escolas do município. Isto fortalecerá

os vínculos dos alunos com suas comunidades. Assim sendo, uniremos o útil ao agradável.



Estou apresentando este pedido com mais de um mês de antecedência para o Natal, para

que as referidas secretarias, com a ajuda de outras secretarias, tenham tempo hábil para articular

a realização deste projeto das praças natalinas.   

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.   

        Plenário vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 121/2015

Considerando que é função do vereador buscar informações  sobre todos os problemas
que afetam a população.

Considerando  que  temos  relatos  da  mesma  sobre  a  demora  para  o  agendamento  de
exames laboratoriais com espera de até dois meses para serem realizadas.

Considerando  ainda  que  existe  a  espera  para  conclusão  dos  resultados  dos  referidos
exames,  tornando assim um grande transtorno para  população,  principalmente  se  o paciente
estiver com problemas graves de saúde, onde o diagnóstico precoce com toda certeza salvará sua
vida.

Considerando  que  todos  os  investimentos  realizados  no  setor  de  saúde serão  sempre
importantes  para a população,  porém a de se tomar cuidados necessários com o tema acima
relatado,  que  é  de  extrema  importância  para  o  cuidado  da  saúde,  principalmente  da  saúde
preventiva.

Pelos considerandos requeiro após ouvir  o Plenário,  ao Exmo.  Prefeito  Municipal  Sr.
Jonas Polydoro para que junto ao setor de saúde nos informe:

 Quais são os motivos na demora da realização de exames laboratoriais disponibilizados a
população?

 Em qual laboratório os mesmos estão sendo realizados?
 O custeio dos referidos exames laboratoriais é de responsabilidade do município? (Enviar

cópia de documentos relacionados)
 Existem recursos do governo do estado ou governo federal para execução dos mesmos?

(Enviar cópia de documentos relacionados)
 Existe previsão para uma solução definitiva onde não haja tanta demora para realização

destes exames, evitando assim tais transtornos a população?

Que deste se dê conhecimento ao Diretor da Secretaria de Saúde do Município.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

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 122/2015

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

Considerando  que  devemos  estar  sempre  bem informados  sobre  tudo  que  envolva  a
gestão pública,  para que tenhamos  a  certeza  de que os  recursos estão sendo bem aplicados,
proporcionando assim, resultados positivos em favor da população.

Considerando  que  o  Setor  de  Educação  da  Administração  Municipal,  é  de  suma
importância,  e  determinante  para  o  sucesso  na  vida  do  cidadão,  e  os  resultados  favoráveis
dependem de uma série de ações por parte do administrador, como por exemplo a valorização do
professor.

Considerando que o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação), é um importante
indicador que nos informa sobre metas a serem alcançadas, e se as ações da gestão estão sendo
favoráveis.

Pelos considerandos, requeiro a mesa, após ouvir o Plenário para junto ao Exmo. Prefeito
Municipal Sr. Jonas Polydoro através do Exmo. Diretor da Secretaria de Educação do Município
professor Edson Medeiros de Souza nos enviar as seguintes informações:

 Cópia xerográfica relativo as notas do IDEB do município nos últimos 3 anos;
 Histórico sobre índice de evasão e repetência escolar dos últimos 3 anos;
 Para  que  haja  maior  transparência  possível,  existe  a  possibilidade  de  estar

disponibilizando as informações referentes ao IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação) no site da Prefeitura, e nos murais das escolas, para que os pais de
alunos e toda população estejam sempre bem informados sobre o desempenho
escolar e metas do ensino municipal?

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de novembro de 2015.

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 123/2015

Considerando  que como  representante  do  povo  é  dever  do  vereador  levar  ao
conhecimento da administração municipal todos os pedidos da população para que providências
sejam tomadas.

Considerando que a Rua Mario Monteiro Santos França que dá acesso ao bairro Jardim
Primavera,  onde  está  localizada  a  escola  Padre  Geraldo  de  Almeida  Sampaio,  é  bastante
movimentada, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos da referida escola.

Considerando que o local não dispõe de calçada em um determinado trecho, e o asfalto se
encontra bastante danificado, onde o movimento de pedestres, alunos, bicicletas, acabam tendo
que dividir o leito da rua com os veículos.

Considerando que existe eminente perigo de acidente no local,  e não seria nada bom
esperar que o pior aconteça para que providências sejam tomadas.

Pelos considerandos, requeiro,  após ouvir o plenário ao Exmo. Prefeito Municipal Sr.
Jonas  Polydoro  informações  sobre  a  possibilidade  de  estar  providenciando  o  recapeamento,
calçadas e lombadas ao longo da Rua Mario Monteiro Santos de França.

Importante  ressaltar  que  indicação  sobre  a  construção  de  calçada  no  local  já  foi
apresentada nesta casa de leis.

Que deste se dê conhecimento a senhorita Margarida Azevedo.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de novembro de 2015.

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 124/2015

Visando o bem-estar dos funcionários municipais, estou entrando com esse requerimento.

Dispõe sobre a distribuição de protetores solares aos funcionários públicos da Prefeitura

Municipal, que exerçam suas funções diárias expostos aos raios solares, e dá outras providências.

Pelo considerando, requeiro a mesa após ouvir o plenário que o Exmo. Prefeito Municipal

Sr. Jonas Polydoro dê uma atenção especial por esse pedido porque ele é de suma importância

aos funcionários que precisam trabalhar expostos ao sol, por isso estou pensando no bem-estar

dos funcionários, eu acredito que o Exmo. Prefeito Municipal vai acatar esse pedido.

Que deste  se  dê conhecimento  aos  funcionários  do DSM (Departamento  de  Serviços

Municipais).

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de novembro de 2015.

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 125/2015

Considerando  que  uma  das  principais  e  mais  importante  atribuição  do  vereador  é

fiscalizar a Administração Pública Municipal.

Considerando que temos informações sobre a aquisição de equipamentos para o setor de

saúde do município, o qual observamos já entregues na UMS (Unidade Mista de Saúde) vários

equipamentos de ar condicionado.

Considerando que devemos acompanhar o andamento das aquisições dos produtos e sua

funcionalidade em favor do bem-estar da população.

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

Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro, através dos setores competentes, nos envie as seguintes

informações:

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

certame com suas respectivas publicações, para aquisição dos equipamentos de ar

condicionado.

 Cópia de documentos referentes ao setor empenhado.

 Discriminar um a um, o local onde cada equipamento de ar condicionado será

instalado.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de novembro de 2015.

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 126/2015

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  em  atenção  a  Lei  Municipal  nº  1426  de  23/10/2013,  a  Câmara

Municipal recebeu comunicado do Presidente da comissão de licitação da Prefeitura Municipal,

referente a licitação na modalidade carta convite, para organização e elaboração de concurso

público para provimento de cargos do quadro efetivo na Administração Municipal de Roseira

que ocorreu em 03/11/2015.

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.

 Cópia  do  Edital  ou  Relação  dos  cargos  que  estarão  abertos  para  o  concurso

público referentes.

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de novembro de 2015.

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 127/2015

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.

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 Dezembro de 2015.

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 128/2015

Implantação de telefonia fixa e internet nas residências do bairro Veloso e toda extensão da

rodovia SP 62 em Roseira - SP   

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

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

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

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

Jonas  Polydoro,  informações  da  Empresa   Telefônica  VIVO  S.A.  sobre  a   implantação  de

telefonia fixa e internet nas residências do bairro Veloso e toda extensão da Rodovia SP 62 nesta

cidade.

Justificativa

O sistema de telefonia fixa traz enormes benefícios a sociedade sendo indispensável esta. 

O benefício primordial seria a comunicação entre pessoas de localidades distantes, por

meio  de  telefones  fixos  e  pelo  acesso  à  internet,  evitando  assim  o  isolamento  de  uma

comunidade local. 

O  acesso  à  telefonia  fixa,  por  consequência  a  internet,  apresenta-se  hoje  como

instrumento  democrático  de  acesso  à  informação,  com  redução  de  distâncias  geográficas  e

desigualdades sociais e regionais.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância deste requerimento.

Que  esta  seja  encaminhada  ao  Executivo  Municipal  de  Roseira  e  para  a  empresa

Telefônica VIVO S.A.

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de dezembro de 2015.            

       Vereadora Sheila Kelly Torres

               Autora da indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva                                  Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro                                         Vereador Benedito Moreira Gonçalves



REQUERIMENTO Nº 129/2015

“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  Pássaro  Marron,  informações  sobre  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 ao vento, faz-se

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

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

do transporte coletivo.

Quero ressaltar que já fiz este pedido no dia 25 de fevereiro de 2013, e no dia 26 de maio

de  2014.  E  ainda  reforcei  o  mesmo,  quando  um  representante  da  referida  empresa  esteve

presente na Câmara Municipal.

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.

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, creio que este justo

pedido de moradores de diversos bairros da cidade de Roseira, será analisado com muito respeito

pela empresa prestadora do serviço de transporte intermunicipal.

Como  destaca  em sua  página  na  internet:  “A Pássaro  Marron  é  uma  das  mais  bem

sucedidas  prestadoras  de  serviço  de  transporte  municipal,  intermunicipal  e  interestadual  de



passageiros  e  cargas  do  Brasil.  Foi  fundada  em  1935”.

(http://www.passaromarron.com.br/Sobre)

Pela história e grandeza da empresa, assim como pelos seus serviços prestados, faço um

apelo a seus diretores que analisem com carinho este pedido da população.

Pelos motivos elencados, acredito na relevância do requerimento.

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de dezembro de 2015.            

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento



REQUERIMENTO Nº 130/2015

Considerando que é dever do vereador acompanhar a gestão pública municipal, para estar

sempre bem informado, e assim exercer sua principal atribuição que é fiscalizar a aplicação de

recursos públicos por parte da administração municipal.

Considerando  que  frequentemente  podemos  observar  mudanças  no  quadro  de

funcionários que exercem cargos comissionados.

Considerando que temos  informações  que a  folha,  relativa  a  despesa com pessoal  se

encontra  no limite  prudencial,  onde obrigou a administração a  tomar  decisões  para conter  a

folha, como por exemplo o limite de horas extras e criação do banco de horas, desde o início do

corrente ano.

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

Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro sejam solicitadas as seguintes informações:

- Cópia de relação com os nomes dos funcionários que exercem cargos comissionados

atualizada.

-  No  tocante  a  despesa  de  pessoal,  emitiu  o  Tribunal  de  Contas,  alerta  sobre

ultrapassagem de 90% do teto atribuído ao poder executivo no ano corrente? Caso afirmativo,

enviar cópia do documento.

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de Dezembro de 2015.

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 131/2015

Considerando  que  como  representante  do  povo  é  dever  do  vereador  buscar  todas  as

informações pertinentes ao cargo que ocupa.

Considerando que o Sindicato dos Servidores Municipais solicitou junto ao Executivo

Municipal  através  dos  protocolos  02020/2015  e  02021/2015 de  28/10/2015,  e  o  prazo  para

resposta e entrega dos documentos pela prefeitura se esvaiu.

Considerando que os documentos solicitados pelo Sindicato são públicos, sem qualquer

restrição de veiculação.

Considerando que todos os documentos requeridos são de fácil manuseio por parte da

Secretaria de Administração e Finanças.

Considerando a importância destes para verificação das contas municipais em relação ao

serviço público e os servidores municipais.

Considerando o prazo de 15 (quinze) dias determinado pela lei 9.051/1995.

Considerando que os protocolos sem qualquer resposta, já tem transcorrido mais de trinta

dias.

Considerando a necessidade de cumprimento dos prazos legais firmado no princípio da

legalidade, no qual o chefe do executivo é obrigado a cumprir a lei sob pena de improbidade.

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

Prefeito  Municipal  Sr.  Jonas Polydoro,  seja  solicitado cópias  dos  documentos  referentes  aos

protocolos  supracitados  onde foi  feita  a  reiteração após o prazo da resposta  IN ALBIS,  com

entrega de cópia ao Sindicato requerente.

Importante ressaltar que o Município de Roseira deve respeitar os prazos legais dispostos

na Lei 9.051/1995 e no Decreto Lei 201/1967, bem como o artigo 37 da Constituição Federal, o

que se faz com espeque na Lei Orgânica Municipal e demais diplomas legais pertinentes.

Que  deste  se  dê  conhecimento  ao  Presidente  do  Sindicato  dos  Servidores  Públicos

Municipais senhor Vidal Moreira Filho e ao Diretor do Sindicato dos Servidores Municipais 



de Roseira, senhor Jeberton Luís dos Santos Munhoz.

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de Dezembro de 2015.

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 132/2015

Considerando que  além de fiscalizar  e  legislar,  o  vereador  tem a função de  ajudar  a

solucionar  os  problemas  que  afetam  a  nossa  população  e  também  os  nossos  funcionários

públicos.

Considerando  que  os  funcionários  tem feito  o  que  podem,  são  eles  as  pessoas  mais

importantes por uma boa administração.

Considerando que é tempo de estar refletindo sobre seus direitos, porque a câmara sabe

que eles tem cumprido com seu dever e que muitas das vezes, deixam seus familiares para estar

fazendo hora extra para dar vida melhor para sua família.

Considerando que é do conhecimento desse vereador que tem muitos funcionários com

horas extras, sem pagamento.

Considerando que estamos no final  do ano, 75% do mandato  do atual  prefeito  Jonas

Polydoro se passou. Que está na hora de refletir e pagar os direitos dos funcionários, que será de

muita alegria para os mesmos, sendo que o Natal está chegando, e o presidente da câmara tem a

obrigação de repassar até o dia 31 de dezembro de cada ano, ou seja, pode repassar a hora e o dia

que quiser no decorrer do ano, recursos da câmara para a prefeitura que é de aproximadamente

R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

Assim  sendo,  solicito  ao  senhor  prefeito  Jonas  Polydoro  e  ao  senhor  Presidente  da

Câmara Joel Polydoro, qual a possibilidade desta parceria entre câmara e prefeitura, pagando os

direitos dos funcionários:

1 – horas extras em atraso da anterior e atual administração;

2 – insalubridade do funcionário que estiver atrasado;

3 – se não puder pagar todas horas extras devidas, pelo menos uma parte seja paga.



4 – Qual o total de horas extras devidas aos funcionários públicos municipais da atual

administração e da anterior?

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de Dezembro de 2015.

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 

Autor do Requerimento

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira               Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



REQUERIMENTO Nº 133/2015

  “IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO”

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

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

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

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

Jonas Polydoro, e Vice Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho (Mineiro), informações da

Empresa Sabesp sobre a implantação de infraestrutura de água e coleta de esgoto nas Chácaras

do Pedro Leme.

                                      JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

meio de melhorar as condições ambientais e habitacionais da área das Chácaras do bairro Pedro

Leme é uma medida voltada a garantir  o desenvolvimento das funções sociais  da cidade,  de

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

de vida digna na cidade, isto é, o direito à cidade, o que significa também o total respeito ao

Princípio da função social da propriedade, tendo em vista que o respeito a estes dois princípios

são essenciais para a promoção da política urbana e ambiental.

           



 Pelas razões mencionadas, acredito na relevância deste requerimento.

             

                        Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de dezembro de 2015.            

Vereador Joel Polydoro

 Autor do requerimento

Vereador Isaias Eleutério da Silva                                  Vereador Marco Antonio Duarte

Vereadora Sheila Kelly Torres                              Vereador Benedito Moreira Gonçalves



REQUERIMENTO Nº 134/2015

Considerando que o vereador é um importante agente político, que além de legislar tem

como função auxiliar, fiscalizar e reivindicar os anseios da nossa população na busca contínua de

lutar pelo bem-estar de todos.

Considerando que  a  internet  é  um meio  de comunicação  muito  solicitado e  utilizado

atualmente.

Pelos  considerandos,  requeiro  à  Mesa,  após  ouvido o  Plenário,  que  seja  solicitado  a

Empresa  Net  informações  sobre  a  possibilidade  de  implantar  os  seus  serviços  em  nosso

município.

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de dezembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres


