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INDICAÇÃO Nº 01/2021 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa de Leis exige 

compromisso por parte da vereança, e é do conhecimento de todos que 

exercer essa função permite contato direto entre o Poder Legislativo e a 

população. 

Considerando a reivindicação dos moradores da Rua Benedito Maria 

Gonçalves, no bairro Vila Velha. 

Considerando que essa rua tem fluxo de trânsito constante vindo da Rua 

Maria Juventina Ferreira e que, ao entrar na rua Benedito Maria Gonçalves, é 

necessário passar por uma curva que aumenta o perigo. 

Considerando a necessidade da segurança, inclusive dos moradores, 

pois há condutores de veículos que não respeitam os limites de trânsito e 

levam risco à segurança de todos. 

Pelas considerações, indico ao Poder Executivo municipal, representado 

pelo prefeito Fernando Augusto, que, junto ao Departamento de Obras, faça a 

instalação de um redutor de velocidade (com os devidos critérios técnicos do 

setor de engenharia da prefeitura) nesta rua para que os condutores de veículo 

ou qualquer outro meio de transporte reduzam a velocidade. 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, para o Jornal 

Regional da Rádio POP e para o Ministério Público do município de Roseira. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 02/2021 

Indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que faça uma 

operação tapa buracos na Rua Coronel M Rodopiano de Barros. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 03/2021 

Indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, colocar um 

redutor de velocidade, lombada, na Rua Geralda Corrêa dos Santos Lúcio, no 

bairro Francisco de Assis Vieira. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 04/2021 

Indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a poda de uma 

árvore localizada no fim da Avenida Portugal, no bairro do Barretinho. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 05/2021 

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

município, que tem como finalidades zelar pelo bem-estar e segurança da 

população e assessorar o Poder Executivo no que tange à implantação de 

ideias e projetos para o desenvolvimento da cidade, além de ser responsável 

pelas ações que trazem benefícios e que sejam de total interesse da 

população. 

Indico ao Executivo Municipal que recolha entulhos, nivelando e tapando 

buracos e providencie a limpeza e capina nas ruas das Chácaras do Bairro 

Pedro Leme. Indico também tapa buracos na Avenida Shinhana de Barros, que 

fica em frente ao ponto do CDHU.  

Justificativa: a presente indicação visa atender ao pedido dos 

moradores, bem como dos ciclistas que ali circulam em direção à estrada velha 

Roseira/Pinda ou Roseira/Aparecida. Nos períodos de chuvas surgem enormes 

buracos e desnivelamentos que acabam dificultando o acesso de pessoas e 

veículos. 

Vale destacar que nestas ruas transitam veículos escolares, 

ambulâncias, caminhões de coleta de lixo e veículos de moradores e visitantes 

que costumeiramente alugam chácaras. 

Além do problema explicitado, as ruas precisam de recolhimento de 

entulhos, limpeza e capina. Estas são medidas importantes para garantir a 

limpeza, segurança, saúde e bem-estar dos moradores e visitantes do referido 

lugar. Tais medidas contribuirão para diminuir, inclusive, o número de insetos, 

doenças e os possíveis animais peçonhentos nesta região da cidade. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 



 
 

Câmara Municipal de Roseira 

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-000 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 
 

  

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira 

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-000 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 
 

INDICAÇÃO Nº 06/2021 

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

município, que tem como finalidades zelar pelo bem-estar e segurança da 

população e assessorar o Poder Executivo no que tange à implantação de 

ideias e projetos para o desenvolvimento da cidade, além de ser responsável 

pelas ações que trazem benefícios e que sejam de total interesse da 

população. 

Considerando que a iluminação pública na Travessa João Miguel se 

encontra bastante prejudicada, o que traz riscos a quem transita pela travessa. 

 Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça o reparo da 

iluminação na Travessa João Miguel, como forma de restaurar a segurança e 

tranquilidade do local. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 07/2021 

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

município, que tem como finalidades zelar pelo bem-estar e segurança da 

população e assessorar o Poder Executivo no que tange à implantação de 

ideias e projetos para o desenvolvimento da cidade, além de ser responsável 

pelas ações que trazem benefícios e que sejam de total interesse da 

população. 

Considerando que as reclamações são inúmeras a respeito da falta de 

materiais básicos nos postinhos de saúde do município, bem como a falta de 

certos medicamentos na farmácia municipal. 

Indico à Secretaria Municipal de Saúde que tome providências sobre a 

falta de materiais essenciais e urgentes como as fitas e tiras reagentes para 

medir diabetes. 

Indico também que sejam tomadas providências quanto a falta de tintas 

na impressora do Postinho do bairro Pedro Leme, sendo este material de vital 

importância para um razoável atendimento dos profissionais que atendem nas 

unidades. 

Justificativa: a presente indicação visa atender ao pedido de vários 

moradores do município que estão aguardando a impressão de resultados de 

exames, bem como agilizar a compra de materiais essenciais e urgentes para 

garantir o bem-estar dos munícipes. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 08/2021 

Considerando que estamos no verão, estação propícia para o 

surgimento de vários insetos, principalmente pernilongos. 

Considerando que a Prefeitura pode ajudar a população neste aspecto 

por meio do fumacê. 

Considerando que o fumacê diminui a proliferação de insetos que trazem 

transtornos ao dia a dia e que podem até prejudicar a saúde, pois transmitem 

diversas doenças. 

Considerando que é preciso controlar o mosquito Aedes Aegypt, que 

transmite a dengue. 

Pelos considerandos, indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, que passe o carro do fumacê por toda a cidade para diminuir a 

população desses insetos. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 09/2021 

Considerando que o campo de futebol, localizado ao lado da Igreja 

Nossa Senhora da Piedade necessita de reparos na iluminação, no alambrado, 

além de manutenção e pintura no vestiário. 

Pelo considerando, indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, a reforma deste campo de futebol. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 10/2021 

Indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, manutenção 

na quadra localizada no bairro Vila Roma. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 11/2021 

Indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que faça 

lombadas na Rua José Pasin. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 12/2021 

Considerando que a administração e os funcionários do DSM têm feito o 

que podem para atender às reivindicações, proporcionando o bem-estar da 

população em todos os sentidos. 

Considerando que o Ribeirão dos Pombos está precisando de limpeza, 

incluindo a capina, em toda sua extensão e, também, o trecho atrás do DSM. 

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, que 

programe, juntamente com os funcionários do DSM, essa limpeza e atenda à 

reivindicação dos moradores. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 13/2021 

Considerando que a administração e os funcionários do DSM têm feito o 

que podem para atender às reivindicações, proporcionando o bem-estar da 

população em todos os sentidos. 

Considerando que o mato nas imediações do córrego paralelo à Rua 

João Miguel, no bairro do Pedro Leme, está bem alto e, por isso, é necessário 

a capina e limpeza. 

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, que 

programe, juntamente com os funcionários do DSM, a limpeza e capina em 

toda a extensão do local citado, atendendo à reivindicação dos moradores. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 14/2021 

 Indico à prefeitura para que, dentro do possível, priorize a 

vacinação de todos os professores, policiais e funcionários do Conselho 

Tutelar. 

 Justificativa: tais profissionais trabalham diretamente em contato 

com a população. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 15/2021 

 Indico ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que 

providencie a limpeza da valeta localizada na Rua João Miguel, no bairro do 

Pedro Leme. 

 Indico, também, a troca das lâmpadas queimadas nos postes 

localizados em frente aos números 391 e 455. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 16/2021 

 Indico ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que 

providencie a troca de lâmpada queimada no poste localizado na Rua Matilde 

Ferreira dos Santos Silva, no bairro Francisco de Assis Vieira, em frente ao 

número 42. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 17/2021 

 Indico ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que 

faça a desinfecção de pontos com grande circulação de pessoas, como praças, 

rodoviária, unidade de saúde, PSFs, matriz Sant’Ana, demais igrejas, 

prefeitura, escolas, agências bancárias, Correios, supermercados e outros. 

 Justificativa: a finalidade dessa desinfecção é diminuir o contágio do 

Coronavírus, pois prevenção é tudo neste momento. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 18/2021 

 Considerando que os moradores da praça do bairro do Barretinho 

relatam que o local está escuro, pois está com pouca iluminação. 

 Considerando que a falta de iluminação torna o lugar perigoso para os 

moradores e para quem frequenta. 

Indico ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que dê 

atenção à praça do bairro do Barretinho e faça as manutenções necessárias 

para eliminar o problema da falta de iluminação. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 19/2021 

Considerando que é dever do vereador levar as reivindicações da 

população ao Executivo. 

Considerando que na Avenida Savério Mario Ardito, no bairro Barretinho, 

tem uma obra de escoamento de águas fluviais não concluída e isso está 

trazendo transtorno aos moradores da avenida. 

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando 

Augusto de Siqueira, que termine a obra para dar segurança e mais qualidade 

de vida aos moradores. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 20/2021 

Considerando que o uso de bicicletas está cada vez mais em alta dentro 

das cidades. É uma tendência mundial, seja para passear, fazer exercício ou 

se locomover até o trabalho. 

Considerando que esse meio de locomoção é utilizado por muitos 

roseirenses e que, por vezes, não há um local apropriado para estacionar a 

bicicleta. 

Indico ao Prefeito Municipal, senhor Fernando Augusto de Siqueira, e 

vice-prefeito, senhor Altair, que faça um estudo para instalar um bicicletário na 

proximidade da Prefeitura Municipal. 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, Jornal 

Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop) e Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 21/2021 

Considerando a necessidade da limpeza e manutenção para manter os 

terrenos limpos e, assim, assegurar que não representem perigo para os 

moradores. 

Considerando o terreno de esquina localizado na Rua Salvador 

Caltabiano, no bairro Jardim Primavera. 

Considerando que existe um carro que, segundo os moradores, está há 

muito tempo estacionado no terreno baldio.  

Considerando que isso atrapalha na limpeza do terreno, além de trazer 

insegurança aos moradores e a quem circula por perto. 

Pelos considerandos, indico ao Prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira, e vice-prefeito, senhor Altair, que faça a notificação para 

que o dono do veículo o retire do local, pois está atrapalhando na limpeza e na 

segurança.  

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, ao Jornal 

Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop) e ao Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 22/2021 
Considerando que o fluxo de pedestres e veículos é intenso na praça 

João Paulo II, principalmente nas proximidades da mina d’água e da igreja 

Nossa Senhora Aparecida.  

Considerando que a praça é um ponto turístico de nossa cidade e 

demanda uma atuação referente à segurança e revitalização para quem se 

movimenta nas ruas ao seu entorno.  

Indico ao Prefeito Municipal, senhor Fernando Augusto de Siqueira, e 

vice-prefeito, senhor Altair, que faça um estudo para instalar uma travessa 

elevada na praça citada, juntamente ao setor de Engenharia da prefeitura. 

Que desta seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, ao Jornal Regional 

da Rádio Aparecida (Rádio Pop) e Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 23/2021 
Considerando que os servidores municipais recebem mensalmente o 

vale-alimentação. 

Considerando que esse é um cartão com pouquíssimas opções de 

pontos comerciais que aceitam. 

Pelos considerandos, indico ao Prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira, e vice-prefeito, senhor Altair, que viabilize o contato com 

a empresa responsável pelo cartão para que seja incluído os pontos comerciais 

Spani Atacadista e Shibata Supermercados. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, ao Jornal 

Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop) e Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 24/2021 
Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

benefícios e bem-estar social, que são de total interesse da população. 

Considerando que na Rua Alfredo José Tranin, entre os números 22 e 

26, no bairro Roseira Velha, existem várias lâmpadas queimadas. 

Considerando que a iluminação pública dessa rua se encontra bastante 

prejudicada e isso que traz risco a todos os moradores e pessoas que 

transitam pelo local. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça troca de 

lâmpadas na Rua Alfredo José Tranin, entre os números 22 e 26 como forma 

de restaurar a segurança e tranquilidade do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira 

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-000 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 
 

INDICAÇÃO 25/2021 
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reivindicações dos munícipes.  

Considerando que a administração e os funcionários do DSM têm feito o 

que podem para atender às reivindicações, proporcionando o bem-estar da 

população em todos os sentidos. 

Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em dialogar e propor medidas à administração municipal. 

Considerando que os parques existentes nos bairros são bem utilizados 

pela população.  

Considerando que muitas crianças utilizam estes parques como a única 

opção de lazer. 

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, que 

programe os reparos nos brinquedos que, pelo uso, já estão danificados, 

principalmente os do parque do bairro de Roseira Velha. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO 26/2021 

Considerando que a administração e os funcionários do DSM têm feito o 

que podem para melhor atender as reivindicações do povo e desta Casa, 

proporcionando o bem-estar da população em todos os sentidos. 

Considerando que o mato do canteiro central da Rua Major Vitoriano 

está crescendo cada vez mais e invadindo a rua. 

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, que 

programe, juntamente com os funcionários do DSM, a limpeza e capina em 

toda extensão do local citado, atendendo à reinvindicação dos comerciantes e 

moradores. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO 27/2021 

Considerando a reivindicação dos moradores da Rua Adail Garcia dos 

Reis, no Jardim Primavera. 

Indico ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a colocação 

de um redutor de velocidade na rua citada próximo ao nº 208. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO 28/2021 

Considerando a reivindicação dos moradores da Rua Moacir Salles, no 

bairro do Pasin. 

Indico ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a recolocação 

da placa de identificação com o nome da rua. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 29/2021 

Indico ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, e ao vice, 

Altair, a instalação de uma placa identificando a entrada do Residencial Nova 

Era, assim como a identificação da quadra poliesportiva “Ginásio de Esportes 

Antônio Giovanelli” e do “Estádio Municipal José Eli de Miranda (Zito)”. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 30/2021 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

benefícios e bem-estar social, que são de total interesse da população. 

Considerando que a Rua Maria José Caltabiano, na altura do nº 31 até a 

esquina, está sem iluminação há mais de duas semanas. 

Considerando que a falta de iluminação pública pode trazer riscos a 

todos os moradores e pessoas que transitam pelo local. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção da rua citada, como forma de restaurar a segurança e 

tranquilidade do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 31/2021 

Indico ao Executivo Municipal que faça a disposição de ventiladores ou 

ar condicionado na recepção do PSF do Barretinho, para melhor atendimento 

aos pacientes que ali frequentam e, também, para melhorar as condições de 

trabalho dos profissionais, pois os mesmos trabalham nesse ambiente sob a 

alta temperatura no local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 32/2021 

Considerando que a estrada que leva até o posto Arco-Íris tem fluxo 

intenso de pedestres e veículos, inclusive veículos de grande porte e pesados, 

como caminhões.  

Considerando que, na proximidade do viaduto, nos dois sentidos, o 

perigo é constante. 

Considerando que muitos condutores não costumam respeitar a 

sinalização e causam perigo para quem circula por ali.  

Preocupada com o bem-estar de todos, indico ao Poder Executivo, 

juntamente ao setor de engenharia da prefeitura, que faça a instalação de uma 

lombada no local.  

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, ao Jornal 

Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop) e Ministério Público.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira 

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-000 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 
 

INDICAÇÃO Nº 33/2021 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa exige 

compromisso por parte do vereador e é do conhecimento de todos que exercer 

a vereança permite um contato direto entre o Poder Legislativo e a população. 

Considerando que os moradores da Rua Purcilia Vieira dos Santos, no 

bairro Roseira Velha, relataram a necessidade de uma lombada, pois esta rua 

é movimentada não somente por veículos de passeio, mas também por 

veículos de carga e descarga.  

Considerando que vários motoristas, em especial os que dirigem 

veículos de carga e descarga, não respeitam a velocidade e colocam a vida 

dos moradores e pedestres em risco. 

Pelas considerações, indico ao Poder Executivo que, junto ao 

Departamento de Obras, agilize a instalação de uma lombada ou de uma 

travessia elevada nesta rua para que os motoristas reduzam a velocidade e 

assegure a tranquilidade dos moradores. 

Que desta seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, ao Jornal Regional 

da Rádio POP e ao Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 34/2021 

Considerando que o trabalho na vereança requer a interação entre a 

população e o legislativo. 

Considerando que em 2017 reivindiquei a instalação da rotatória no 

bairro Jardim Primavera. 

Considerando que, tempos depois, a rotatória foi instalada, porém não é 

funcional. 

Considerando a necessidade de melhoria na rotatória e que isso requer 

algo que torne mais eficaz a visibilidade do material chamado “olho de gato” 

utilizado para a construção da delimitação da rotatória. 

Considerando a extrema importância da sinalização nas ruas que estão 

no entorno da rotatória. 

Considerando a segurança de todos que transitam pelas ruas 

interligadas pela rotatória. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo que, junto ao setor de 

engenharia e setor de obras, faça as melhorias necessárias.    

Que desta seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, ao Jornal Regional 

da Rádio POP e ao Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 35/2021 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

benefícios e bem-estar social, que são de total interesse da população. 

Considerando que a Rua Irbis Ferreira, na altura do nº 56, na entrada do 

bairro do Pedro Leme, está sem iluminação há mais de duas semanas. 

Considerando que a falta de iluminação pública pode trazer riscos a 

todos os moradores e pessoas que transitam pelo local. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção da rua citada como forma de restaurar a segurança e tranquilidade 

do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 36/2021 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

benefícios e bem-estar social, que são de total interesse da população. 

Considerando que a Praça Nossa Senhora da Piedade, na altura do nº 

74 e 76, e nas ruas no entorno do campo de futebol, no bairro da Roseira 

Velha, está sem iluminação há mais de duas semanas. 

Considerando que a falta de iluminação pública pode trazer riscos a 

todos os moradores e pessoas que transitam pelo local. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção das ruas citadas como forma de restaurar a segurança e 

tranquilidade do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 37/2021 

Indico ao Executivo Municipal a instalação de ar-condicionado e de um 

toldo maior nas salas do velório municipal para melhor receber as famílias 

enlutadas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 38/2021 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

benefícios e bem-estar social, que são de total interesse da população. 

Indico ao Executivo Municipal a colocação de braços com luminárias nos 

postes da Rua José Cassiano dos Santos, no bairro do Pedro Leme, 

possibilitando conforto, bem-estar e segurança para a população. E, se 

possível, onde não tem poste, a colocação de poste e iluminação. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 39/2021 

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

município, que tem como finalidade zelar pelo bem-estar e segurança da 

população, e assessorar o Poder Executivo na implantação de ideias e projetos 

para o desenvolvimento da cidade.  

Considerando o relato e solicitação de munícipes de que as 

proximidades do centro comunitário apresentam riscos para quem circula, por 

ser um local movimentado. 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que 

informe a possibilidade de melhorar a sinalização de maneira eficiente nas 

redondezas do centro comunitário. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 40/2021 

Considerando o pedido os moradores da Rua Torazo Yaegahi, no bairro 

Jardim Primavera. 

Considerando que relatam a grande concentração de pessoas, 

principalmente de crianças, no local. 

Indico ao Senhor Prefeito, na medida do possível, que providencie uma 

lombada na rua Torazo Yaegahi, próxima ao número 279, no bairro Jardim 

Primavera, para amenizar o problema, promovendo maior segurança aos 

moradores, pedestres e condutores de veículos automotores.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 41/2021 

Considerando que muitos motoristas e motociclistas dirigem em alta 

velocidade. 

Considerando o pedido feito pelos munícipes. 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, e vice, Altair, a 

colocação de um redutor de velocidade na Rua Chiquinho Costa, nº 274, no 

bairro do Pedro Leme, pois ali carros e motos estão circulando em alta 

velocidade. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 42/2021 

Atendendo aos moradores do bairro Roseira Velha, indico ao Exmo. 

Senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, e vice, Altair, que faça o reparo 

das vias que ligam os bairros de Roseira Velha e o Veloso, próximas à 

Fazenda Boa Vista. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 43/2021 

Atendendo à solicitação dos moradores da Rua Silvino Bento, no bairro 

Vila Roma, indico ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, e 

vice, Altair, a poda das árvores na citada rua, após análise técnica, pois estão 

atrapalhando a iluminação, causando insegurança nos munícipes que 

necessitam sair para o trabalho de madrugada. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 44/2021 

Atendendo às reivindicações dos munícipes, indico ao Exmo. Senhor 

prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, e vice, Altair, a poda das árvores e a 

limpeza da praça do bairro do Barretinho, após análise técnica. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 45/2021 

Considerando a Rua Benedito Vieira da Silva, no bairro do Barretinho, 

que fica na passagem da linha do trem que dá acesso ao bairro Vila Prado. 

Considerando que a iluminação pública dessa rua está bastante 

prejudicada, trazendo riscos a todos que transitam por ali. 

Indico ao Executivo Municipal a troca de lâmpadas queimadas nessa rua 

do bairro do Barretinho como forma de restaurar a segurança e tranquilidade 

do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 46/2021 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

benefícios e bem-estar social, que são de total interesse da população. 

Indico ao Executivo Municipal a possibilidade de se colocar braços com 

luminárias nos postes para clarear a Rua Dino Bueno, nº 52, próxima ao fórum, 

dando conforto, bem-estar e segurança para os moradores da localidade. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 

 


