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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 
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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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 
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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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 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 

  



 
 

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 47/2021 

Considerando o pedido dos funcionários que trabalham o Posto Arco Íris 

e restaurante, no Frango Assado, Mc Donald’s, Bauducco, O Boticário e 

Starbucks. 

Indico ao Executivo Municipal fazer uma reunião com a Polícia Militar de 

nossa cidade solicitando a possibilidade de dar mais segurança no caminho do 

viaduto até o posto Arco Íris para os funcionários que trabalham nesses locais. 

Essa segurança é importante principalmente no horário noturno na saída dos 

funcionários. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor 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 48/2021 

Considerando que a iluminação pública dá mais segurança para a 

população. 

Considerando a reivindicação dos moradores das partes alta e baixa do 

Residencial Veloso. 

Considerando que a iluminação trará mais segurança para os moradores, 

famílias e alunos que passam pelo trajeto até a linha férrea. 

Indico ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de colocar um 

poste e dois braços com luminárias na rua sem saída do Residencial Veloso. 

 

 

 

 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor 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 49/2021 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar dos 

munícipes. 

Atendendo à reclamação de pequenos choques elétricos de um munícipe, 

indico ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a revisão nos 

postes de energia elétrica do parquinho da Escola Joaquim de Campos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor 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 50/2021 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar dos 

munícipes. 

Considerando a solicitação dos moradores de Roseira Velha. 

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

a lombo faixa na Praça Nossa Senhora da Piedade, bem como podar as árvores 

que estão impedindo a visibilidade das placas indicativas. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor 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 51/2021 

Considerando que o vereador deve fiscalizar e cuidar do bem-estar da 

população. 

Considerando o pedido de uma praça e de um parquinho infantil pelos 

moradores do Residencial Francisco de Assis Vieira Filho.  

Considerando que a praça é um local para reunir famílias, amigos e 

visitantes, além de ser um cartão postal para toda cidade. 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a construção de 

uma praça e a instalação de um parquinho infantil no Residencial Francisco de 

Assis Vieira Filho. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor 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 52/2021 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a construção de 

lombadas na Rua Alfredo Garcia dos Reis, no Residencial Francisco de Assis 

Vieira Filho. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor 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 53/2021 

Considerando que a Rua Major Vitoriano possui faixa de pedestre. 

Considerando que a movimentação de veículos tem crescido nos dois 

sentidos, nas esquinas e no portão de entrada e saída da escola Professor 

Joaquim de Campos. 

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor prefeito fazer 2 (dois) 

obstáculos de cada lado próximos à faixa de pedestre proporcionando mais 

segurança na esquina e no portão da escola. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 54/2021 

Indico ao Senhor Prefeito, na medida do possível, junto ao setor 

competente, que faça a retirada do entulho que se encontra na Travessa 

Benedito Silva Costa, nº 116, no bairro Pedro Leme. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 55/2021 

Considerando o pedido dos moradores da Rua Alfredo José Tranin, nº 12, 

em Roseira Velha. 

Considerando que a área apresenta mato muito alto e que a população 

tende a jogar entulho e lixo. 

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, junto com o setor competente, 

executar a limpeza do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 56/2021 

Considerando o pedido dos moradores da Rua Dino Bueno, próxima à 

esquina do fórum e da delegacia. 

Considerando que neste endereço circulam carros e motos em alta 

velocidade. 

Considerando que é um perigo aos moradores e a quem circula pelo local. 

Indico ao Senhor Prefeito que providencie, na medida do possível, 1 (uma) 

lombada nesses locais para amenizar o problema e dar mais segurança aos 

moradores, pedestres e condutores de veículos automotores. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março 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 Nº 57/2021 

Considerando que o vereador deve acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

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

Considerando o objetivo de promover discussões, análises e preposições 

de políticas públicas ambientais. 

Considerando que está no Plano de Governo do Prefeito Fernando 

Augusto de Siqueira executar o Plano de Mobilidade Urbana e redimensionar a 

tubulação de coleta de águas pluviais. 

Considerando que a mobilidade urbana é um conceito bastante discutido 

nas políticas públicas que envolvem o planejamento da cidade. 

Considerando que a drenagem urbana é o conjunto de medidas que têm 

como objetivo minimizar os riscos que a população está sujeita, diminuir os 

prejuízos causados por inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano de 

forma harmônica, articulada e sustentável. 

Considerando as fortes chuvas que estamos enfrentando nos dias atuais, 

principalmente em março. 

Considerando que na Rua Adelino Vale com a Presidente Kenedy existe 

um bueiro que precisa de constante manutenção e limpeza. 

Considerando que os moradores estão sofrendo com o entupimento do 

bueiro, pois não há vazão necessária das águas pluviais o que faz com que a 

rua fique inundada, muitas vezes entrando água nas residências. 

Pelos considerandos, indico ao Prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira, e vice-prefeito, senhor José Altair da Silva Rangel, 

juntamente com o engenheiro responsável e com o Departamento de obras, que 

verifique a possibilidade da manutenção da limpeza deste bueiro, verificando o 

porquê deste entupimento e também a possibilidade de aumentar a vazão de 

água e, assim, resolver os problemas que os moradores vêm enfrentando. 
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Que desta seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, ao Jornal Regional 

da Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao jornal O Roseirense e ao Ministério Público 

de Roseira. 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 58/2021 

Considerando que o vereador deve acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

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

Considerando que a Rua Adelino Vale com a Presidente Kenedy, próxima 

à passagem da linha férrea, está com as lâmpadas queimadas, o que traz riscos 

a quem transita por este local. 

Considerando que os moradores do bairro do Barretinho utilizam esta 

travessia com frequência. 

Pelos considerandos, indico ao Prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira, e vice-prefeito, senhor José Altair da Silva Rangel, que faça 

o reparo da iluminação na Rua Adelino Vale com a Presidente Kenedy, se 

possível com urgência, pois está prejudicando as pessoas que a utilizam. 

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

da Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao jornal O Roseirense e ao Ministério Público 

de Roseira. 

 

 

 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 59/2021 

Considerando que 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 lombadas na rua da praça Nossa Senhora da Piedade, no bairro Roseira 

Velha. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de março de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 60/2021 

Considerando que as crianças precisam de lazer. 

Considerando pedido feitos pelos moradores. 

Indico ao Exmo. Prefeito Fernando Augusto de Siqueira e Vice Altair, um 

parquinho para as crianças do Bairro do Veloso, onde está localizado o campo 

de futebol. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de março de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 61/2021 

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 Juca Nabo, no bairro do Pedro Leme, 

encontra-se com mato alto e precisa de reparos e manutenção em toda a sua 

extensão. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção e reparos na praça citada, como forma de restaurar a segurança e 

tranquilidade do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de março de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 62/2021 

Considerando que o Cemitério Municipal precisa oferecer mais segurança 

e conforto aos seus usuários. 

Considerando que, nos momentos de dor dos entes queridos, o cemitério 

tem como dever oferecer mais comodidade a todos e ao mesmo tempo deve 

estar bem limpo e bem cuidado. 

Considerando que o estado de conservação do cemitério municipal, em 

toda a sua extensão, está bem precário, com mato alto, formigueiros se 

acumulando nos túmulos, causando riscos de afundamento e desmoronamento 

de alguns túmulos. 

Pelos considerandos, indico ao prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira, que faça a manutenção e os reparos necessários no 

cemitério municipal. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de março de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 63/2021 

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 o Campo de Futebol, localizado no bairro do Veloso, é 

talvez o único local de lazer de crianças e jovens do bairro. 

Considerando que o Campo de Futebol está com mato muito alto, 

podendo causar riscos aos moradores. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a poda do 

mato e limpeza do local, como forma de restaurar a segurança e tranquilidade 

do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de março de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 64/2021 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira e Vice 

Altair Rangel, que possa mandar um meio de transporte para regar o jardim que 

fica localizado no residencial Pasin, em Roseira Velha. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de março de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 65/2021 

Considerando que é dever do vereador ouvir os munícipes e levar suas 

reivindicações até o prefeito. 

Considerando que as árvores próximas a rede elétrica podem vir causar 

acidentes. 

Considerando ser uma solicitação dos moradores da Praça Nossa 

Senhora da Piedade. 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira e Vice 

Altair Rangel, que seja realizada a poda das árvores que ficam ao lado do 

campo de futebol. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de março de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 66/2021 

Considerando que o vereador deve acompanhar e fiscalizar a 
administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 
bem servir a população. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 
benefícios e bem-estar, que são de interesse da população. 

Considerando que está no Plano de Governo do Prefeito Fernando 
Augusto de Siqueira executar o Plano de Mobilidade Urbana. 

Considerando que a mobilidade urbana é um conceito bastante discutido 
nas políticas públicas que envolvem o planejamento da cidade. 

Considerando que a Avenida João Caltabiano, próxima ao Hotel Roseira, 
está intransitável, cheia de buracos e com muito mato. 

Considerando que é uma rua que dá acesso à Dutra, sendo utilizada como 
entrada e saída da cidade, além de ser a entrada de um prédio. 

Pelos considerandos, indico ao Prefeito Municipal, senhor Fernando 
Augusto de Siqueira, e vice-prefeito, senhor José Altair da Silva Rangel, 
juntamente com o engenheiro responsável e com o Departamento de obras, que 
verifique a possibilidade da manutenção e da limpeza da avenida se possível 
com urgência. 

Que desta seja encaminhada uma cópia ao CONDIC e ao Ministério 
Público de Roseira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 
 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 67/2021 

Considerando que o vereador deve acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

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

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

município, que deve fiscalizar e zelar pela população. 

Considerando que na Rua Oblatos de Cristo Sacerdote, próxima ao Rio 

dos Pombos, todas as quartas-feiras acontece a feira de verduras e que, com a 

ausência de empregos, muitas pessoas estão utilizando este espaço para 

vender artesanatos. 

Considerando que está aumentando o fluxo de pessoas que compram 

verduras e que prestigiam o comércio local.    

Pelos considerandos, indico ao Prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira, e vice-prefeito, senhor José Altair da Silva Rangel, a 

possibilidade de colocar cavaletes na entrada e saída desta rua para impedir o 

trânsito, pois o tráfego de veículos se torna perigoso para o aumento do fluxo de 

pessoas, até porque o horário de funcionamento é das 6h às 12h. 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 68/2021 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar e da 

segurança da população. 

Considerando que a estrada Pedro Galvão, que liga Roseira Velha à 

Roseira Nova, possui uma ciclovia onde as pessoas fazem caminhadas. 

Considerando que a estrada tem muito movimento, tanto de pedestres 

como de carros e motos que transitam em alta velocidade. 

Considerando o pedido das pessoas que utilizam a estrada para fazer 

caminhada, por exemplo, indico ao Senhor Fernando Augusto de Siqueira que 

coloque redutor de velocidade e, assim, dar mais segurança para quem por ali 

transita. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 69/2021 

Considerando que a Praça da Bíblia, situada no bairro Vila Roma, está 

malconservada com mato alto e sem pintura. 

Considerando que esses problemas podem causar problemas para quem 

passa pelo local. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando de Augusto Siqueira, e Vice, Altair 

Rangel, que seja feita as manutenções necessárias. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 70/2021 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a instalação de 

um ponto de ônibus sentido Pindamonhangaba na Praça João Paulo II, pois 

muitos munícipes ficam sem abrigo tanto em dias de chuvas quanto em dias 

ensolarados. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 71/2021 

Considerando que o abrigo de passageiros, da Praça Papa João Paulo II, 

não oferece conforto e segurança para os usuários que dele necessitam. 

Considerando que o referido abrigo não oferece resistência em períodos 

de chuvas, bem como em períodos ensolarados.  

Indico ao Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, um estudo para que, 

dentro das possibilidades, melhore a adequação do abrigo, visto que esse é um 

pedido de vários munícipes que aguardam transporte, seja ônibus ou van. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 72/2021 

Considerando a importância do caminhão cata-treco que recolhe entulhos 

e limpa a cidade. 

Considerando a importância de manter esse serviço à população com o 

qual contribui para a diminuição de insetos e animais peçonhentos que trazem 

transtornos ao dia a dia e prejudicam a saúde. 

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

pedido de voltar o caminhão de cata-treco, limpeza de quintal e de todo tipo de 

descarte da população por toda a cidade e que divulgue cronograma contendo 

data e bairro. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 73/2021 

Considerando que é dever do vereador fiscalizar e sugerir medidas ao 

Executivo. 

Indico ao Exmo. senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a 

colocação de um cadeado na entrada sob o coreto situado na praça Sant’Ana ao 

lado do colégio Joaquim de Campos, a fim de evitar riscos à população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 74/2021 

Considerando o pedido feito pelos moradores. 

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

providencie a troca de lâmpadas queimadas de 3 (três) holofotes na Rua Job 

Polidoro, sendo 1 (um) no começo, perto da área verde e outros 2 (dois) no fim 

da rua. O prejuízo na iluminação vem causando insegurança a todos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 75/2021 

Considerando que no DSM (Departamento de Serviços Municipais) há um 

grande número de funcionários. 

Considerando que esta indicação é um pedido de vários funcionários que 

dependem do local. 

Considerando que, em sua maioria, os serviços prestados por eles são 

fora do DSM. 

Considerando que muitos utilizam garrafas térmicas para armazenamento 

de água potável para levar ao local onde estão trabalhando. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo que instale purificador (filtro de 

água normal/gelada) nas extremidades do DSM. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 76/2021 

Considerando que é dever do vereador fiscalizar e sugerir medidas ao 

Executivo. 

Atendendo à solicitação dos munícipes, indico ao Exmo. Senhor prefeito, 

Fernando Augusto de Siqueira, a colocação de um redutor de velocidade na Rua 

Valentin Rocha no bairro da Roseira Velha. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 77/2021 

Considerando que o vereador deve cuidar e promover ações que 

proporcionem o bem-estar social dos munícipes. 

Considerando que o local onde funciona a feira livre, nas terças e quintas-

feiras, não possui banheiro público. 

Considerando que o local tem circulação de automóveis pode causar 

danos aos munícipes. 

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

instalação da feira livre no estacionamento da rodoviária, levando em conta que 

ali há banheiros públicos e não terá o transtorno de circulação de automóveis, 

proporcionando melhor comodidade aos feirantes e aos consumidores. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 78/2021 

Considerando a importância de se fazer melhorias antes das chuvas. 

Considerando a necessidade de limpeza nas valetas entupidas 

localizadas na área verde atrás da Rua Takio Hayashi, no Jardim Primavera. 

Considerando que, quando chove, a água retorna para as casas da 

vizinhança. 

Considerando a necessidade de fazer a limpeza antes da plantação de 

arroz, para não atrapalhar o plantio. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a limpeza 

urgente da área verde, próxima à Rua Takio Hayashi, no bairro Jardim 

Primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 79/2021 

Considerando que na Av. Dep. Fed. Antônio Silva Cunha Bueno, no bairro 

Nova Era, possui entulho. 

Considerando a urgência para retirá-los para não entupir as redes de 

esgoto antes do período de chuvas. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a retirada do 

lixo que se encontra no local. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 80/2021 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a retirada dos 

entulhos que se encontram há mais de um mês na Rua Presidente Kenedy, 279, 

no bairro Vila Prado. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 81/2021 

Considerando que o viaduto que liga o Bairro Barretinho e o Jardim 

Primavera é muito estreito e possui tráfego intenso durante todo o tempo. 

Considerando que o viaduto é utilizado por veículos de todos os portes, 

de tração animal, ciclistas, pedestres e condução de animais. 

Considerando que não existe sinalização adequada (vide fotos), medida 

que evitará acidentes, assim como ajudará na fluidez do trânsito. 

Indico ao Executivo a possibilidade da instalação de sinalização em 

ambos os acessos. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 82/2021 

Considerando a preocupação dos moradores com a segurança das 

crianças que frequentam o parquinho localizado no bairro Vila Velha diante da 

situação em que se encontra. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que faça a 

manutenção do parque ao lado do ponto da Vila Velha, pois está se tornando 

perigoso para as crianças brincarem. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 83/2021 

Ementa: indica a troca de telhas quebradas da Rodoviária 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o dever do vereador é cuidar do bem-estar da 

população, indico ao Senhor Prefeito Fernando Augusto de Siqueira a troca das 

telhas quebradas da Rodoviária com urgência. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 84/2021 

Ementa: indica a colocação de poste com luz na Rua José Jacinto Ramos 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador fiscalizar e sugerir medidas ao 

Executivo em prol da sociedade. 

Considerando a reivindicação dos moradores da Rua José Jacinto 

Ramos, no bairro Jardim Primavera. 

Considerando que nessa rua existe espaço em dobro entre dois postes, o 

que causa uma deficiência na iluminação provocando insegurança aos 

moradores. 

Pelas considerações, indico ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando Augusto 

de Siqueira, que junto à EDP BANDEIRANTES providencie a colocação de um 

poste com luminária no meio desse espaço, a fim de proporcionar mais 

segurança aos moradores. 

Que desta seja encaminhada uma cópia ao CONDIC e ao Jornal o 

Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 85/2021 

Ementa: indica a canalização de água, instalação de torneiras e de energia no 

Cemitério Municipal 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o Cemitério Municipal de Roseira é um espaço amplo. 

Considerando que muitos familiares precisam e utilizam água e energia 

para realização de obras, manutenção e limpezas de seus jazigos.  

Indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, e vice-prefeito, 

Altair Rangel, que canalize água, instale torneiras e coloque energia nas 

extensões do Cemitério Municipal. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 86/2021 

Ementa: indica a colocação de poste de luz na travessa Francisco Bernardo 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a travessa Francisco Bernardo, no bairro Pedro Leme, 

é considerada rua pelos moradores. 

Solicito ao Poder Executivo a colocação de poste de luz na referida 

travessa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 87/2021 

Ementa: indica a construção de lombadas, instalação de placas de sinalização 

e faixa de pedestre entre a praça São Benedito e a Rua Francisco Bernardo 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido dos moradores do bairro Pedro Leme. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que construa 

lombadas, instale placas de sinalização e faixa de pedestre ligando a praça São 

Benedito com a rua Francisco Bernardo. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 88/2021 

Ementa: indica a limpeza e manutenção da academia da Praça José Gregório 

de Barros 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido da população que merece toda atenção e 

respeito. 

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

a limpeza e manutenção dos aparelhos de academia da Praça José Gregório de 

Barros, no Pedro Leme. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 89/2021 

Ementa: indica a troca de lâmpadas na Avenida Brasil 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido dos moradores desde fevereiro deste ano. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a troca de 

lâmpadas na Avenida Brasil, em frente ao portão da secretaria da escola Prof 

Ernesto Marcondes Rangel, no bairro do Barretinho. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 90/2021 

Ementa: indica a troca de lâmpadas na Avenida Dep. Fed. Antônio Silva Cunha 

Bueno 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a troca de 

lâmpadas na Avenida Dep. Fed. Antônio Silva Cunha Bueno, no bairro Nova Era, 

em frente à casa número 300. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 91/2021 

Ementa: solicita termômetro digital em todas as repartições para medir 

temperatura de funcionários e munícipes 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve cuidar e promover ações que 

proporcionem proteção e prevenção aos munícipes e servidores públicos. 

Considerando que as repartições públicas, além dos colaboradores, 

recebem inúmeros munícipes. 

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

coloque termômetro digital em todas as repartições públicas para aferir a 

temperatura de funcionários e munícipes antes de adentrarem às repartições, a 

fim de dar mais proteção a todos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 92/2021 

Ementa: indica a religação dos refletores da quadra da Escola Ernesto 

Marcondes Rangel 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido dos moradores do bairro Barretinho que merecem 

toda atenção e respeito. 

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

a religação de energia dos refletores da quadra da Escola Ernesto Marcondes 

Rangel, no bairro Barretinho. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 93/2021 

Ementa: indica a manutenção de lâmpadas e a instalação de redutor de 

velocidade na Rua Afonso de Paula 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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 interesse da população. 

Considerando que a Rua Afonso de Paula, na altura do nº 20 e 54, em 

Roseira Velha, está sem iluminação há mais de um mês. 

Considerando que o excesso de velocidade dos veículos automotores 

nesta rua tem incomodado os moradores, colocando em risco a integridade de 

todos, além de poder causar acidentes graves, principalmente contra crianças. 

Considerando que a falta de iluminação pública nessa rua pode trazer 

riscos a todos os moradores e pessoas que transitam pelo local. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção das lâmpadas e a implantação de um redutor de velocidade na rua 

supracitada como forma de restaurar a segurança e tranquilidade do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 94/2021 

Ementa: indica a troca de lâmpadas e poda dos galhos das árvores na rede 

elétrica da Rua Joaquim Vaz Coelho, bairro Pedro Leme 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido feito pelos moradores, indico ao Exmo. Prefeito 

Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, que providencie a troca de lâmpadas 

queimadas em 03 (três) postes padrão, na Rua Joaquim Vaz Coelho, e realize a 

poda dos galhos das árvores que estão sobre a rede elétrica. 

A falta de iluminação vem causando insegurança e prejuízos aos 

moradores daquela localidade. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 95/2021 

Ementa: indica a instalação de cobertura na porta de entrada do gripário 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o trabalho dessa vereadora está sempre pautado no 

bem-comum da população roseirense. 

Considerando a pandemia que o mundo está vivendo. 

Considerando que na cidade de Roseira funciona o gripário. 

Considerando que o movimento no gripário é frequente e que, em alguns 

momentos, o espaço interno recebe muitos pacientes. 

Considerando a necessidade do distanciamento para dar mais proteção 

tanto para os profissionais que trabalham nesse local, quanto para cada cidadão 

que precisa passar em consulta. 

Considerando que a abertura do gripário no ano de 2020 não foi planejada 

para receber uma quantidade significativa de pacientes e que o hall de entrada 

não atende o limite para distanciamento de todos. 

Considerando que uma cobertura na entrada do gripário vai tornar o 

espaço mais amplo, proporcionando mais proteção no combate à transmissão e 

contágio do novo Coronavírus. 

Indico ao Poder Executivo, representado pelo prefeito Fernando Siqueira 

e vice-prefeito José Altair, a instalação de uma cobertura na porta de entrada do 

gripário. 

Que desta seja encaminhada uma cópia ao senhor João Bosco 

(Secretário Municipal da Saúde), ao CONDIC, ao jornalismo da Rádio POP 

(especificamente para Jornal Regional representado pelo jornalista André Costa) 

e para o Ministério Público de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação  
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INDICAÇÃO Nº 96/2021 

Ementa: indica a realização da ronda da PM no bairro do Veloso 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Sargento Acácio 

 

Considerando que apresentar as reivindicações da população é uma 

função que deve ser realizada por quem ocupa uma cadeira nessa Casa de Leis. 

Considerando que eu, vereadora Maria Cecília, realizo minhas funções 

sempre desejando conseguir conquistar o que a população de Roseira 

reivindica. 

Considerando que a segurança de cada cidadão roseirense deve ser uma 

das prioridades no exercício da vereança. 

Considerando pedido feito pelos moradores do bairro do Veloso. 

Pelos considerandos mencionados acima, indico ao Sargento Acácio da 

Base da Polícia Militar de Roseira que reivindique, junto ao seu comandante, 

para que a ronda seja realizada no bairro do Veloso, lembrando que é uma 

necessidade para o bairro todo, inclusive na parte de cima do campo. 

Que desta seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, ao jornalismo da 

Rádio POP (especificamente para Jornal Regional) e para o Ministério Público 

de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 97/2021 

Ementa: indica a troca de lâmpadas na estrada Pedro Galvão 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Poder Executivo a troca de 16 (dezesseis) lâmpadas na estrada 

Pedro Galvão que liga Roseira ao Bairro Roseira Velha. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 98/2021 

Ementa: indica a troca de lâmpadas na Avenida Armantina Rabelo Galvão 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Poder Executivo a troca de lâmpadas na Avenida Armantina 

Rabelo Galvão, em Roseira Velha, em frente aos números 39 e 79. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 99/2021 

Ementa: indica rotatória e placas de sinalização no cruzamento da Avenida 

Dr. Mário Tamborindeguy com a Avenida João Caltabiano 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que no cruzamento da Avenida Dr. Mário Tamborindeguy 

com a Avenida João Caltabiano, no Parque das Rosas, não existe sinalização 

de placas, nem de sinalização de solo. 

Considerando que há movimento intenso de veículos e pedestres nos 

períodos diurnos e noturnos. 

Considerando o pedido feito por vários moradores e comerciantes ao 

redor. 

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

uma rotatória, placas de sinalização, de sinalização de solo, pois isso solucionará 

sérios problemas no referido local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 100/2021 

Ementa: indica a instalação de ecopontos nos bairros da cidade 

Autoria: Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o objetivo de educar e sensibilizar os munícipes em relação 

à importância individual de medidas práticas voltadas à sustentabilidade e 

preservação do meio ambiente. 

Considerando que o ecoponto é um estímulo para que as pessoas não 

joguem entulho na rua, pois, além de ser crime ambiental, provoca entupimentos 

que favorecem enchentes e prejudicam a todos. Com a instalação do ecoponto, 

o munícipe poderá dispor de material gratuitamente em caçambas distintas para 

cada tipo de resíduos e o material recolhido com os recicláveis poderá ser 

aproveitado pela Prefeitura. 

Considerando que é importante também um trabalho de conscientização 

por parte da administração pública sobre a utilização de ecopontos, podendo ser 

realizado audiências públicas, panfletagem, anúncios em rádio, jornal e 

televisão, visando a educação e conscientização da população. 

Considerando que a instalação de ecopontos em lugares estratégicos do 

município, além de servir como estímulo na preservação do meio ambiente, 

também servirá para descarte de resíduos sólidos gerados pelas atividades de 

construção civil, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, inservíveis, restos 

de galhos de árvore e outros, evitando, assim, acúmulos de lixo nas ruas e nos 

terrenos baldios. Com isso, os munícipes poderão depositar o material 

gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de resíduos. 

Solicito ao Prefeito Municipal a instalação de Ecopontos nos bairros da 

cidade de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 101/2021 

Ementa: indica a construção de lombadas na Rua Benedito Maria Gonçalves 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que fui procurado pelos moradores da Rua Benedito Maria 

Gonçalves solicitando a colocação de lombadas. 

Considerando que o pedido merece toda atenção, pois proporciona 

segurança a todos. 

Indico ao Exmo. Prefeito a construção de lombadas nessa rua, 

principalmente entre os números 191 e 200, no bairro Vila Velha. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 102/2021 

Ementa: indica alteração de direção para mão única na Rua Celio Davi Reis 

Autoria: Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a Rua Celio Davi Reis sofre com o tráfego intenso de 

veículos de pequeno e médio porte, pedestres e estudantes de todas as idades 

que necessitam do trajeto para chegarem ao destino pretendido. 

Considerando que a alteração para mão única na via se faz necessário 

para evitar acidentes causados pelo grande fluxo de veículos e pedestres na 

localidade. 

Indico ao Senhor Prefeito Municipal que determine, junto ao setor 

competente, providências para alteração de mão única de direção na Rua Celio 

Davi Reis, bairro Parque das Rosas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 103/2021 

Ementa: indica a troca de lâmpadas na Avenida Kaname Yaegashi 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido dos moradores do Bairro Barretinho, indico ao 

Poder Executivo a troca de 5 (cinco) lâmpadas na Avenida Kaname Yaegashi. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 104/2021 

Ementa: indica a instalação de placas de sinalização na Rua Benedito Maria 

Gonçalves 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve ouvir, acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que recebemos vários pedidos dos munícipes e, como 

vereadores, devemos honrar os nossos votos recebidos. 

Considerando que, segundo os moradores da Rua Benedito Maria 

Gonçalves, próximos aos números 200 e 204, por ser próximo a uma curva, os 

motoristas e motoqueiros passam em alta velocidade. 

Pelos considerados, indico ao Chefe do Executivo Municipal, o Exmo. 

Senhor Fernando Augusto de Siqueira, que instale placas de sinalização nessa 

rua. 

Que desta seja enviada uma cópia para o Jornal Regional da Rádio 

Aparecida (Rádio Pop), para o CONDIC e para o Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 105/2021 

Ementa: indica a manutenção da caixa d’água do Hospital Municipal 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Executivo Municipal a manutenção da caixa d´água do Hospital 

Municipal que se encontra com ferrugem e rachadura na sua base. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 106/2021 

Ementa: indica a instalação de placas de sinalização pela cidade 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a atuação que deve ser exercida por um representante do 

povo e que essa vereadora trabalha na busca do bem comum. 

Considerando a importância da sinalização nas ruas da cidade e que já 

faz tempo que a cidade de Roseira não tem uma atuação do Poder Executivo 

sobre placas de trânsito.  

Considerando que a segurança da população de Roseira também deve 

acontecer no trânsito, pois as placas são fundamentais para a segurança. 

Considerando que as placas devem seguir padrões e normas do Código 

de Trânsito Brasileiro e que possuem mensagens, por meio de legendas ou 

símbolos. 

Considerando que as placas organizam o trânsito e valem tanto para os 

motoristas, como para os pedestres. 

Sabendo da preocupação que o Prefeito Municipal Fernando Siqueira tem 

em relação à segurança da população e pelos considerandos mencionados 

acima, indico que seja realizada a instalação de placas de sinalização. 

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

Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop). 

Plenário Vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 107/2021 

Ementa: indica a manutenção da iluminação da quadra esportiva da Vila 

Roma 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a atuação que deve ser exercida por um representante do 

povo e que essa vereadora trabalha na busca do bem comum. 

Considerando o fato de estarmos enfrentando a pandemia por causa do 

Novo Coronavírus, situação que exige medidas de enfrentamento para combater 

o contágio e a transmissão do vírus, sendo necessário restringir a participação 

presencial da população na Câmara Municipal de Roseira. E assim, a 

participação da população durante as sessões ordinárias tem sido pelo canal da 

Câmara Municipal de Roseira e essa reivindicação foi feita por uma moradora do 

bairro Vila Roma por meio do chat. 

Considerando que a quadra esportiva do bairro está com problema de 

iluminação e que, mesmo em tempo de pandemia em que a quadra não está 

sendo utilizada, a manutenção periódica é necessária. 

 Pelos considerandos mencionados, indico ao Prefeito Municipal 

Fernando Siqueira que propicie a manutenção da iluminação da quadra do bairro 

Vila Roma. 

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

Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop). 

Plenário Vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 108/2021 

Ementa: Indica a possibilidade de instalação de bancos na Praça Antônio 

Neves Ramos 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que a Praça Antônio Neves Ramos, no Bairro Vila Velha, 

em Roseira Velha, encontra-se sem bancos para a população que ali frequenta. 

Indico ao Executivo a possibilidade de colocar bancos na praça citada. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 109/2021 

Ementa: Indica ao Sr. Prefeito para que parte do duodécimo antecipado pela 

Câmara Municipal seja utilizado para a compra de medicamentos de alto custo 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal e Promoção Social 

 

Considerando que o vereador deve ouvir, acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que foi sugerido pelo vereador Isaias Eleutério da Silva e 

acatado por todos os vereadores e pela Mesa da Câmara Municipal de Roseira, 

representada por sua Presidente, o repasse do duodécimo no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), de forma antecipada para o enfrentamento à 

pandemia COVID-19 ao Executivo Municipal. 

Considerando que o nobre vereador sugeriu a compra de cestas básicas 

para atender às famílias necessitadas. 

Considerando que com a colaboração de muitas empresas, cidades 

vizinhas e de pessoas físicas acredito que a Promoção Social está abastecida 

de cestas básicas. 

Considerando que, com a pandemia, muitas pessoas estão 

desempregadas e necessitam da ajuda da Promoção Social, para a compra de 

medicamentos de alto custo que, muitas vezes, não são disponibilizados na 

farmácia da Unidade Mista da Saúde. 

Considerando que já visitei a Secretaria de Promoção Social e fiz este 

pedido à Senhora Fabiana, primeira-dama, que, na oportunidade, disse não 

disponibilizar de verba para tal solicitação. 

Pelos considerados, indico ao Chefe do Executivo Municipal, o Exmo. 

Senhor Fernando Augusto de Siqueira, e à responsável pela Secretaria da 

Promoção Social, a possibilidade de disponibilizar parte da verba do repasse do 
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duodécimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para compra de medicamentos de 

alto custo para as famílias carentes. 

Que deste seja enviado uma cópia para o Jornal Regional da Rádio 

Aparecida (Rádio Pop), para o CONDIC, para o Tribunal de Contas do Estado – 

Unidade Regional Guaratinguetá – UR14, para Ministério Público de Roseira e 

para o Jornal O Roseirense. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 110/2021 

Ementa: indica a colocação de placas de sinalização nos cruzamentos das 

Avenidas Dino Bueno com Dom Epaminondas e Dino Bueno com Major 

Vitoriano 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve ouvir, acompanhar e fiscalizar a 
administração pública municipal na busca contínua para bem servir a população. 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 
Considerando que recebemos vários pedidos dos munícipes e, como 

vereadores, devemos honrar os nossos votos recebidos. 
Considerando que o tráfego (veículos, pedestres e ciclistas) de Roseira 

está aumentando muito. 
Considerando que os cruzamentos das Avenidas Dino Bueno com a Dom 

Epaminondas e Dino Bueno com a Major Vitoriano são entradas da cidade pela 
Rodovia Presidente Dutra e pela estrada velha que liga Aparecida e 
Pindamonhangaba. 

Considerando que os acidentes ocorridos neste cruzamento. 
Pelos considerados, indico ao Chefe do Executivo Municipal. Exmo. 

Senhor Fernando Augusto de Siqueira, a possibilidade de colocar e instalar 
placas de sinalização próximo ao cruzamento das Avenidas Dino Bueno com a 
Dom Epaminondas e Dino Bueno com a Major Vitoriano, para evitar futuros 
acidentes e para dar mais segurança à nossa população. 

Que desta seja enviada uma cópia para o CONDIC, para o Ministério 
Público de Roseira e para o Jornal O Roseirense. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 111/2021 

Ementa: indica a colocação de outdoor em homenagem à Professora Maria 
Apparecida Ronconi Fazzeri 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que o vereador deve ouvir, acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal na busca contínua para bem servir a população. 
Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 
Considerando que recebemos vários pedidos dos munícipes e, como 

vereadores, devemos honrar os nossos votos recebidos. 
Considerando que a Senhora Maria Apparecida Ronconi Fazzeri foi mãe 

amorosa, extremamente disciplinada, dedicada ao social do município Pertenceu 
à Casa da amizade do Rotary Club de Roseira, foi catequista das crianças da 
zona rural e professora por vocação por 25 anos. 

Considerando que a Senhora Maria Apparecida Ronconi Fazzeri foi 
professora e lecionou na Escola Estadual Professor Joaquim de Campos, hoje 
Escola Municipal Professor Joaquim de Campos. 

Considerando que, por meio do Projeto de Lei nº 06/2010, de 21 de junho 
de 2010, de autoria do vereador Edson Chagas Rodrigues, o pólo de apoio 
presencial de Roseira, da Faculdade Anhanguera – UNIDERP, recebeu a 
denominação de “Pólo de Apoio Presencial de Roseira – Professora Maria 
Apparecida Ronconi Fazzeri”. 

Considerando que, com a reforma da escola Professor Joaquim de 
Campos, foi retirado o outdoor com o nome “Pólo de Apoio Presencial de Roseira 
– Professora Maria Apparecida Ronconi Fazzeri”. 

Considerando que, além de ser um referencial da faculdade, é também 
uma justa homenagem à professora Maria Apparecida Ronconi Fazzeri. 

Pelos considerados, indico ao Chefe do Executivo Municipal, o Exmo. 
Senhor Fernando Augusto de Siqueira, a possibilidade de colocar o outdoor com 
o nome “Pólo de Apoio Presencial de Roseira – Professora Maria Apparecida 
Ronconi Fazzeri”. 

Que desta seja enviada uma cópia para o CONDIC, para o senhor Walter 
Ronconi Fazzeri e para o Jornal O Roseirense. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 
 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 112/2021 

Ementa: indica a auxiliares de limpeza para os PSFs para colaborar com as 

funcionárias após a ampliação 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que os serviços aumentaram após a reforma e ampliação 

dos PSFs. 

Considerando que mais auxiliares vão somar ainda mais às funcionárias 

que já fazem um excelente trabalho. 

Indico à administração municipal que providencie a contratação de mais 

auxiliares de limpeza para que cada PSF tenha sua própria funcionária. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 113/2021 

Ementa: indica a poda das árvores na Rua Imperiador, na Vila Pasin 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido feito pelos moradores da Vila Pasin, bairro 

Roseira Velha. 

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, a 

poda das árvores na Rua Imperiador, pois elas estão atrapalhando os holofotes. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 114/2021 

Ementa: indica a poda das árvores e placas de sinalização na Rua Moacir 

Sales 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal a reivindicações dos munícipes. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem benefício 

e bem-estar social de interesse da população. 

Considerando que a Rua Moacir Sales está sem placa de sinalização e 

precisa com urgência de poda das árvores. 

Indico ao Executivo a poda das árvores e instalação de placas de 

sinalização nesta rua. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 115/2021 

Ementa: indica a instalação de um braço com luminária no poste que se 

encontra em frente à padaria da Graça 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido dos moradores que residem na região, pois a área 

encontra-se muita escura durante a noite. 

Considerando que é um percurso utilizado por várias pessoas para 

acessarem os bairros que ficam do outro lado da linha. 

Considerando que os postes com braços que já existem em frente à 

padaria da Graça não estão sendo suficientes para clarear toda a área. 

Indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que estude e 

providencie a colocação de braço com luminária em frente ao estabelecimento. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 116/2021 

Ementa: indica a instalação de holofotes no muro do canil e no campo de 

futebol 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que os moradores que moram no fundo do campo de 

futebol, às margens da linha férrea, estão tendo dificuldades para chegar até 

suas residências por falta de iluminação. 

Considerando que muitos desses moradores necessitam sair no período 

noturno ou de madrugada para trabalhar, estudar ou até mesmo para esperar o 

carro do hospital. 

Indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que viabilize e 

resolva este problema dos moradores que residem nesta área. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 117/2021 

Ementa: indica que haja local adequado para o descarte de lixo eletrônico 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que fui procurado por munícipe que possui lixo eletrônico 

em sua residência, porém não há lugar adequado para o descarte. 

Considerando que é muito importante o descarte correto desses 

materiais, pelo dano considerável que causam ao meio ambiente. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que 

disponibilize um local para a população descartar corretamente o lixo eletrônico. 

Indico ainda a colocação de caixas em determinados locais públicos para esse 

descarte. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 118/2021 

Ementa: indica a retirada de entulho na Rua Maria José Caltabiano dos Santos 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a retirada do 

entulho na Rua Maria José Caltabiano dos Santos, em frente ao número 26, no 

bairro da Vila Velha. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 119/2021 

Ementa: indica a colocação de placas e redutor de velocidade no cruzamento 

das Ruas Presidente Kenedy e Adelino Vale 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar e ouvir a 

população. 

Considerando o pedido dos moradores, indico ao Senhor Prefeito, 

Fernando Augusto de Siqueira, que estude a possibilidade de colocar placas e 

redutor de velocidade na Rua Presidente Kenedy com o cruzamento na Rua 

Adelino Vale. 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 120/2021 

Ementa: indica a manutenção asfáltica na esquina das Ruas Adelino Vale e 

Aparecida 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a função que recebi quando fui eleita para ocupar uma das 

cadeiras do Poder Legislativo. 

Considerando o grande fluxo de veículos, ciclistas e pedestres (inclusive 

crianças) nessas ruas. 

Considerando a necessidade de asfalto em bom estado para garantir a 

segurança de todos. 

Considerando a atual situação precária (com buraco) na esquina que liga 

as ruas Adelino Vale e Aparecida. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo, liderado pelo prefeito 

Fernando Siqueira, que seja realizada a manutenção no asfalto da esquina que 

liga as ruas citadas no bairro Vila Prado. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho 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 121/2021 

Ementa: indica a colocação de painel luminoso na entrada do Pronto 

Atendimento da Unidade Mista de Saúde 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é muito importante a identificação do Pronto 

Atendimento, para que os munícipes e, principalmente para quem vem de outras 

cidades, possam sabem o local correto de atendimento. 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a colocação de 

um painel luminoso escrito “Pronto Atendimento”, pois não há identificação. 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor 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 122/2021 

Ementa: indica a instalação de luminária na esquina da Rua Benedito Marcelo, 

próximo ao número 97 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a esquina da Rua Benedito Marcelo é muito escura e 

traz perigo para quem transita pelo local. 

Considerando ainda que a segurança é de total importância aos 

munícipes. 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a instalação de 

luminária nesta rua, para trazer mais segurança aos moradores. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor 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 123/2021 

Ementa: indica instalação de iluminação no poste próximo ao ponto de ônibus 

na beira da Dutra 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que muitos passageiros embarcam e desembarcam no 

ponto de ônibus da Dutra na Rua Dom Epaminondas, e que correm riscos, 

principalmente em períodos noturnos. 

Indico ao Executivo Municipal que instale iluminação no poste de luz à 

beira da Dutra, situado na rua Dom Epaminondas. 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 124/2021 

Ementa: indica manutenção de aparelhos da academia ao ar livre da Vila 

Roma 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que no Bairro Vila Roma tem uma academia ao ar livre. 

Pelos considerandos, indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, a manutenção dos aparelhos quebrados desta academia. 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 125/2021 

Ementa: indica a reativação do chafariz em Roseira Velha 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que o Bairro Roseira Velha tem um chafariz desativado. 

Considerando que o chafariz é um cartão postal do bairro e que muitos 

moradores desfrutavam da água. 

Considerando que ativar o chafariz será um benefício para população. 

Pelos considerandos, indico ao Senhor Fernando Augusto Siqueira que 

estude a possibilidade de reativar o chafariz. 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor 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 126/2021 

Ementa: indica troca de lâmpadas na Estrada Municipal Antônio Fázzeri e na 

rua de acesso ao Mosteiro Sagrada Face 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve ouvir, acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que recebemos vários pedidos dos munícipes e, como 

vereadores, devemos honrar os nossos votos recebidos. 

Considerando que, segundo os moradores da Zona Rural e dos padres 

do Mosteiro da Sagrada Face, há muitos postes com as lâmpadas queimadas 

na Estrada Municipal Antônio Fázzeri, assim como na rua dá acesso ao Mosteiro 

da Sagrada. 

Considerando que a falta de iluminação pode causar perigo à população. 

Pelos considerados, indico ao Chefe do Executivo Municipal, o Exmo. 

Senhor Fernando Augusto de Siqueira, a troca de lâmpadas em alguns postes 

da Estrada Municipal Antônio Fázzeri e da rua de acesso ao Mosteiro da 

Sagrada. 

Que desta seja enviada uma cópia ao CONDIC, ao Jornal O Roseirense 

e aos padres do Mosteiro da Sagrada Face. 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 127/2021 

Ementa: indica manutenção, limpeza e poda do mato na Rua Benedito José 

de Carvalho 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve ouvir, acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que recebemos vários pedidos dos munícipes e, como 

vereadores, devemos honrar os nossos votos recebidos. 

Considerando que, segundo os moradores do bairro do Barretino e da 

população que utiliza a Rua Benedito José de Carvalho onde fica a estação da 

Sabesp, os matos estão altos prejudicando a visibilidade dos motoristas, ciclistas 

e pedestres. 

Pelos considerados, indico ao Chefe do Executivo Municipal, o Exmo. 

Senhor Fernando Augusto de Siqueira, a manutenção, limpeza e poda do mato 

na rua citada, pois o mato alto está perigoso para quem transita por lá. 

Que desta seja enviada uma cópia ao CONDIC e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor 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 128/2021 

Ementa: indica instalação de holofote no campo de futebol no bairro do Veloso 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é função do vereador buscar sempre o melhor para o 

nosso munícipe. 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a colocação de 

um holofote no campo de futebol do bairro do Veloso, para que as crianças 

possam brincar até o início da noite com mais segurança e tranquilidade, pois 

nesta época do ano escurece muito cedo. 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 129/2021 

Ementa: indica instalação de placa PARE no cruzamento da Rua Armantina 

Rabelo Galvão com a Estrada Pedro Galvão 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a segurança dos munícipes é muito importante. 

Considerando que na saída da Rua Armantina Rabelo Galvão próxima ao 

ponto da Vila Velha não tem placa de sinalização de PARE, nem marcação de 

solo. 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a instalação de 

placa PARE e marcação de solo na rua citada para dar mais segurança tanto 

para o pedestre quanto para o motorista. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 130/2021 

Ementa: indica a criação da Banda Marcial de Roseira 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a importância de atividades musicais e culturais na cidade 

de Roseira. 

Considerando que em nosso município tínhamos uma Fanfarra Municipal, 

que representava o nosso município por todo o estado de São Paulo. 

Considerando que a Fanfarra Municipal, além de oportunizar o 

conhecimento de práticas musicais, também é uma grande ferramenta de 

resgate de jovens para o caminho do bem. 

Considerando que a criação de uma nova modalidade como a Banda 

Marcial de Roseira irá proporcionar para nossas crianças, jovens e até mesmo 

adultos a oportunidade de elevar o nome da cidade de Roseira, além de 

oportunizar para nossos jovens o conhecimento musical e a qualificação 

profissional por meio da música. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que estude a 

possibilidade de criar a Banda Marcial de Roseira. 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 131/2021 

Ementa: indica sinalização de solo, placas de sinalização e redutor de 

velocidade 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar e da 

segurança da população. 

Considerando que a Avenida Dona Ernestina de Paula Pereira faz 

cruzamento com Rua Purcilia Vieira Santos, situada no Bairro Roseira Velha, o 

qual tem grande movimento de pessoas, ciclistas, carros e motos. 

Pelos considerandos, indico ao Senhor Fernando Augusto de Siqueira a 

sinalização de solo, placas de sinalização e redutor de velocidade. 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor 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 
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INDICAÇÃO Nº 132/2021 

Ementa: indica redutor de velocidade na Avenida Portugal 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador fiscalizar e sugerir medidas ao 

Executivo. 

Atendendo à solicitação dos munícipes, indico ao Exmo. Sr. Prefeito, 

Fernando Augusto de Siqueira, a colocação de um redutor de velocidade na 

Avenida Portugal, no bairro do Barretinho, em frente ao número 139. 

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 133/2021 

Ementa: indica instalação de luminária na Estrada Antonio Fázzeri 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é muito importante a segurança dos munícipes que 

moram na zona rural. 

Considerando que até o momento não há iluminação no local. 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a instalação de 

luminária na estrada Antonio Fazzeri, km 3,6 e 4,2 em frente a duas residências. 

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 134/2021 

Ementa: indica a troca de encanamento da mina d’água no bairro Pindaitiba 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que esta mina d’água existe há muitos anos neste bairro. 

Considerando que muitos munícipes pegam água nesta mina. 

Considerando que, no momento, a mina está com pouca vazão de água 

devido ao tempo de uso do encanamento. 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a troca de 

encanamento da mina d’água do bairro do Pindaitiba. 

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor 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 
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INDICAÇÃO Nº 135/2021 

Ementa: indica redutor de velocidade na Rua Torazo Yaegashi 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador ouvir e cuidar do bem-estar da 

população. 

Considerando que é dever do vereador também cuidar da segurança da 

população. 

Pelos considerandos, indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, redutor de velocidade ou lombada na Rua Torazo Yaegashi, nº 205, no 

Jardim Primavera, onde o morador está solicitando esse pedido. 

Plenário vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor 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 136/2021 

Ementa: indica a instalação de lixeira em toda extensão da ciclovia 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a atuação que deve ser exercida por um representante do 

povo e que esta vereadora trabalha na busca do bem comum. 

Considerando que a prática da limpeza tem como objetivo promover a 

saúde pública e a qualidade de vida. 

Considerando que essa prática é DEVER DE TODOS. 

Considerando o fluxo permanente em toda a extensão da ciclovia, tanto 

por pessoas que praticam esporte e que cuidam de sua própria saúde, quanto 

por parte de veículos e ciclistas. 

Considerando a importância de lixeiras ao longo da extensão da ciclovia. 

Considerando a falta de planejamento da gestão anterior, pois foi 

realizada a revitalização da ciclovia sem a instalação de lixeira no local. 

Indico ao Poder Executivo, representado pelo prefeito e vice-prefeito 

municipal, senhores Fernando Siqueira e José Altair, a instalação de lixeiras na 

ciclovia. 

Que desta seja enviada uma cópia para o Ministério Público, CONDIC, 

Rádio Pop (direto para o Jornal Regional) e Jornal Ação Regional (aos cuidados 

do senhor Geraldinho Duque). 

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de junho 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 
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INDICAÇÃO Nº 137/2021 

Ementa: indica a revitalização da rotatória localizada em frente à Promoção 

Social 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a função do vereador é zelar pela nossa querida 

cidade. 

Considerando que a rotatória em frente à Promoção Social tinha diversas 

espécies de plantas e flores. 

Considerando que, no momento, a rotatória possui flores secas e mortas. 

Indico ao Exmo. prefeito Fernando Augusto de Siqueira a revitalização da 

rotatória em frente à Promoção Social. 

 

 

 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021. 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor 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 138/2021 

Ementa: indica a sinalização de solo na Rua Wilson Carvalho Oliveira 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que na Rua Wilson Carvalho Oliveira, no Vila Roma, ao 

lado da quadra de esporte, tem um declive que está precisando de sinalização 

no solo. 

Pelos considerandos, indico ao Senhor Prefeito Fernando Augusto 

Siqueira que atenda ao pedido de sinalização do solo. 

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor 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 139/2021 

Ementa: indica que seja providenciada uma garagem coberta no DSM para 

abrigar os veículos oficiais da Prefeitura 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que no DSM há muitos carros, caminhões, ônibus e 

máquinas expostos ao tempo. 

Considerando que muitos veículos, atualmente, encontram-se em mal 

estado de conservação, devido à exposição de chuva e sol. 

Considerando que uma cobertura/garagem bem planejada no local, com 

certeza ajudaria na conservação dos veículos, tanto por fora quanto por dentro. 

Pelos considerandos, indico ao Prefeito Municipal, Fernando Augusto de 

Siqueira, e ao vice-prefeito, Altair Rangel, que deem mais atenção e zelo à frota 

de todos os veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Roseira e providenciem 

uma garagem para os veículos oficiais. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  
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INDICAÇÃO Nº 140/2021 

Ementa: indica instalação de portão automatizado e pavimentação no DSM 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que no interior do DSM (Departamento de Serviços 

Municipais) não há pavimentação adequada para os veículos e aos funcionários 

que ali transitam. 

Considerando que a falta de um piso adequado causa muita poeira, poças 

d'água, lama etc. 

Considerando a necessidade de um portão fechado e automatizado no 

local, para garantir a segurança de todos, principalmente dos guardas noturnos. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal, Fernando Augusto 

de Siqueira, e vice-prefeito, Altair Rangel, que levem em conta as tais 

necessidades do local, e providenciem, na medida do possível, melhorias para 

o departamento, como o portão automatizado e a pavimentação da área. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 141/2021 

Ementa: indica que seja feito contato com os proprietários das farmácias para 

saber a possibilidade de ficarem abertas aos domingos e feriados até às 21h 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o dever do vereador é cuidar do bem-estar da 

população. 

Considerando que na nossa cidade temos 3 (três) farmácias, sendo que 

1 (uma) fica aberta aos domingos até às 13h. 

Considerando que a população precisa de medicamentos todos os dias 

da semana. 

Considerando que é um comércio essencial que requer muita atenção e 

prioridade. 

Pelos considerandos, indico ao Senhor Prefeito Fernando Augusto 

Siqueira e vice Altair Rangel que converse com os proprietários das farmácias 

sobre a possibilidade de ficarem abertas até às 21h aos domingos e feriados. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor 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 142/2021 

Ementa: indica a construção de vestiários e banheiros no campo Campo 

Society, da Rua Mario Monteiro dos Santos França, bem como a instalação de 

alambrados no espaço esportivo e deslocamento de um dos postes de 

iluminação na área do campo 

Autoria: Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que no Campo Society, localizado na Rua Mario Monteiro 

dos Santos França, reúne dezenas de crianças, jovens, adolescentes que 

desfrutam do espaço para atividades esportivas, como o futebol society e a pista 

de skate, sem as mínimas condições de uso. 

Considerando que é fundamental a prática de esporte para o regular 

desenvolvimento da criança, adolescente e dos jovens, inclusive para pessoas 

adultas. 

Considerando que diversos munícipes que frequentam o local para 

desenvolver suas atividades esportivas diariamente vêm exigindo um cuidado 

especial com o patrimônio público, em especial com o campo society e a pista 

de Skate. 

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal, se possível, providenciar a 

construção de vestiários e banheiros no campo de futebol, na Rua Mario 

Monteiro dos Santos França, bairro Vila Roma, uma vez que é muito importante 

para os praticantes de esporte ter espaços adequados à disposição para 

comodidade de troca de uniformes e demais necessidades. 

Como parte integrante do pedido, indico ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal o deslocamento de um dos postes de iluminação, pois está 

atrapalhando o efetivo uso do campo e inviabilizando a prática do esporte. 

Por fim, indico à Vossa Excelência, se houver possibilidade, a instalação 

de alambrado ao redor do espaço esportivo. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021. 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor 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 143/2021 

Ementa: indica a formação de hortas comunitárias em áreas de nosso 

município 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do Vereador cuidar do bem-estar da 

população. 

Considerando que a formação de hortas comunitárias tem como objetivo 

proporcionar aos munícipes que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, melhoria na alimentação, estimulando os hábitos alimentares saudáveis, 

exercitando o trabalho em equipe, incentivando os participantes ao cultivo da 

horta em suas residências, enriquecimento na merenda escolar dos bairros, além 

de promover saúde e bem-estar social. 

Indico ao Senhor Prefeito Fernando Augusto de Siqueira as providências 

junto ao setor competente, no sentido de realizar a formação de hortas 

comunitárias em áreas de nosso município. 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

 Vereador Luis Henrique Ramos. 

Autor 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 144/2021 

Ementa: indica a colocação de placa de sentido proibido entre a Avenida João 

Caltabiano e a Praça João Paulo II em frente a farmácia 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a função do vereador é cuidar da segurança dos 

munícipes. 

Considerando que na esquina da Av. João Caltabiano com a Praça João 

Paulo II em frente a farmácia não tem placa indicando sentido proibido. 

Considerando que esta placa será de grande importância para os 

motoristas de nossa cidade e principalmente para quem vem de outras cidades. 

Indico ao Exmo. Prefeito Fernando Augusto de Siqueira a colocação de 

placa de sentido proibido entre a Avenida João Caltabiano e a Praça João Paulo 

II em frente a farmácia 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor 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 
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INDICAÇÃO Nº 145/2021 

Ementa: indica a possibilidade de estar pedindo a EDP Bandeirantes, a troca 

de postes na rua Francisco Bernardo, em frente ao nº 27, no bairro do Pedro 

Leme 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a função do vereador é cuidar e zelar pela nossa 

cidade. 

Considerando que nesta rua tem dois postes de madeira que se encontra 

em mal estado de conservação. 

Considerando que a troca desses dois postes nesta rua estará trazendo 

mais segurança para quem passa pelo local. 

Indico ao Exmo. Prefeito Fernando Augusto de Siqueira, a possibilidade 

de estar pedindo a EDP Bandeirantes, a troca desses postes na rua Francisco 

Bernardo, em frente ao nº 27, no bairro do Pedro Leme. 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor da Indicação 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 146/2021 

Ementa: indica a operação tapa-buraco em ruas e avenidas da cidade 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que há algumas ruas e avenidas com muitos buracos. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo que estudem a 

possibilidade de fazerem a operação tapa-buraco. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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CEP 12.580-000 – Roseira – Estado de São Paulo 
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INDICAÇÃO Nº 147/2021 

Ementa: indica a reparação asfáltica da Rua Francisco Delfino de Azevedo 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que na Rua Francisco Delfino de Azevedo, em frente ao 

número 257, no bairro do Vila Roma, o asfalto está quebrado e se dissipando, 

aumentando a cada dia e comprometendo o restante do asfalto da rua. 

Considerando que o local danificado pode causar acidente grave, 

principalmente em períodos de chuva, pois a água esconde o buraco, colocando 

em risco os carros e até mesmo os munícipes. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

recuperação asfáltica do local supracitado. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 148/2021 

Ementa: indica a manutenção do poste na Rua Savério Mario Ardito 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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 Savério Mario Ardito, em frente ao número 962, 

está sem iluminação há mais de dois meses. 

Considerando que a falta de iluminação pública nessa rua pode trazer 

riscos a todos os moradores e pessoas que transitam pelo local. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção da iluminação do poste situado na rua supracitada, como forma de 

restaurar a segurança e tranquilidade do local. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 149/2021 

Ementa: indica que seja providenciada a iluminação externa do polo da 

Universidade Anhanguera Educacional 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes e instituições localizadas 

em nosso município. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

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

Considerando que o Polo da Universidade Anhanguera Educacional está 

sem iluminação externa, dificultando o acesso de alunos, professores e equipe 

técnica em períodos noturnos. 

Considerando que a falta de iluminação no local pode trazer prejuízos ao 

polo universitário e pode trazer riscos para as pessoas que transitam pelo local. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que providencie a 

iluminação externa do polo universitário, como forma de restaurar a segurança 

e tranquilidade do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor 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 150/2021 

Ementa: indica a colocação de um redutor de velocidade na Rua José Alves 

Moreira 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a solicitação dos munícipes. 

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

colocação de um redutor de velocidade na Rua José Alves Moreira, no bairro da 

Roseira Velha. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor 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 151/2021 

Ementa: indica a pintura de faixa de pedestre entre o fim da rua das passagens 

dos estudantes com a Estrada Pedro Galvão França 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é função do vereador cuidar da segurança dos nossos 

munícipes. 

Considerando que no final da rua da passagem dos estudantes com a 

Estrada Pedro Galvão não tem faixa de pedestre. 

Considerando que muitos pedestres passam e utilizam este local para 

fazer atividades esportivas. 

Indico ao Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, fazer a pintura 

de faixa de pedestre entre o fim da rua das passagens dos estudantes com a 

Estrada Pedro Galvão França. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor 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 
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INDICAÇÃO Nº 152/2021  

Ementa: indica a reforma geral da quadra esportiva na Av. Deputado Federal 

Antonio Silva Cunha Bueno 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve cuidar e promover ações que 

proporcione o bem estar social dos munícipes. 

Considerando que a quadra esportiva situada na Av. Deputado Federal 

Antonio Silva Cunha Bueno, nº 250, bairro Nova Era, está com o piso de madeira 

solto, cheio de farpas, os vestiários danificados com infiltrações com banheiros 

sem vaso sanitário. 

Considerando que a atividade física é de muita importância para o 

desenvolvimento mais saudável, tanto físico como psíquico do ser humano. A 

falta da prática de atividades física, segundo os especialistas, aumenta o risco 

de doenças, provocada pelo sedentarismo. 

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

reforma geral da referida quadra, para que, em breve, seja possível a prática de 

esportes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor 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 153/2021 

Ementa: indica aumentar altura de muro, além de equipamentos de segurança 

nos ESFs, escolas e creches 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o dever e a importância das funções do vereador em 

fiscalizar, legislar e sugerir medidas ao Executivo. 

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

município, responsável por ações que proporcionam segurança ao patrimônio 

público. 

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

aumentar a altura dos muros e colocar concertina, grades nas portas e janelas, 

instalação de câmeras e luz com sensor de presença em todos os ESFs, escolas 

e creches, a fim de evitar invasões e roubos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 154/2021 

Ementa: indica a revitalização da sinalização de solo da Estrada Municipal 

Pedro Galvão França Rangel 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o dever e a importância das funções do vereador em 

fiscalizar, legislar e sugerir medidas ao Executivo. 

Considerando que o vereador deve cuidar da segurança da população. 

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

revitalização total da sinalização de solo da Estrada Municipal Pedro Galvão 

França Rangel. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-000 – Roseira – Estado de São Paulo 
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INDICAÇÃO Nº 155/2021 

Ementa: indica a reforma na Praça Nossa Senhora da Piedade 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que a Praça Nossa Senhora da Piedade, em Roseira 

Velha, encontra-se em mau estado de conservação. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo fazer uma reforma nesta 

praça citada. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor 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 
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INDICAÇÃO Nº 156/2021 

Ementa: indica a colocação de luminária no fim da rua do distrito industrial 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a função do vereador é cuidar da segurança dos 

nossos munícipes. 

Considerando que no final da rua das fábricas, localizado no distrito 

industrial, não tem iluminação. 

Considerando que a última fábrica funciona até o período noturno. 

Considerando que a iluminação deste trecho terá muita utilidade para os 

trabalhadores. 

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

luminária no fim da rua das fábricas no distrito industrial. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de agosto de 2021. 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 157/2021 

Ementa: indica fazer a manutenção no poste da Rua Salvador Caltabiano 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que na Rua Salvador Caltabiano, próximo ao número 156, 

bairro Jardim Primavera, há um poste sem iluminação. 

Indico ao Poder Executivo fazer a manutenção no poste citado. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 158/2021 

Ementa: indica a troca de lâmpadas e colocação de luminária na Rua da 

Brinquedoteca em frente ao portão lateral da escola Odila de Souza Oliveira 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve ouvir, acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que na Rua da Brinquedoteca, em frente ao portão lateral 

da EMEF Profa. Odila de Souza Oliveira, existe um poste com lâmpada queimada 

e outro sem luminária 

Considerando que é um pedido dos moradores desta rua. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo Municipal. Exmo. 

Senhor Fernando Augusto de Siqueira, a troca de lâmpadas e a colocação, se 

possível, de mais luminária na Rua da Brinquedoteca, em frente ao portão lateral 

da EMEF Profa. Odila de Souza Oliveira, para dar mais segurança aos 

moradores deste local. 

Que desta seja enviada uma cópia ao CONDIC e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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CEP 12.580-000 – Roseira – Estado de São Paulo 
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INDICAÇÃO Nº 159/2021 

Ementa: indica a manutenção de postes na Estrada José Francisco dos Santos 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do Vereador cuidar do bem estar da população 

e da segurança. 

Considerando que a Estrada José Francisco dos Santos, que liga Roseira 

ao Posto Arco Íris, possui três postes sem iluminação. 

Considerando que é uma passagem de acesso muito utilizada por 

pedestres, ciclistas, motociclistas, carros e caminhões. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo a manutenção dos 

postes no local citado. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 160/2021 

Ementa: indica a colocação de lombada na Rua Expedicionário Benedito 

Patrício 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que fui procurado pelos moradores, solicitando a colocação 

de lombada. 

Considerando que o pedido merece toda atenção, pois proporciona 

segurança a todos. 

Considerando o retorno das atividades escolares desde 16/08/21 

aumentando o fluxo intenso de pedestres e veículos próximos à Creche 

Municipal Homero de Paula Santos. 

Indico a colocação de lombada na Rua Expedicionário Benedito Patrício, 

próximo ao número 51, igualmente à lombada já instalada na Rua Roque Vieira, 

próxima da referida Creche. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 161/2021 

Ementa: indica manutenção na iluminação de poste na Rua São José, no 

bairro Bela Vista 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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 São José, em frente ao número 05, no bairro 

Bela Vista, está sem iluminação há mais de dois meses. 

Considerando que a falta de iluminação pública nessa rua pode trazer 

riscos a todos os moradores e pessoas que transitam pelo local. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção da iluminação do poste situado na rua supracitada, como forma de 

restaurar a segurança e tranquilidade do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de agosto de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 162/2021 

Ementa: indica a reparação de parte do asfalto da Rua Wilson de Carvalho 

Oliveira 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que na Rua Wilson de Carvalho Oliveira, próximo à quadra 

de esportes, no bairro do Vila Roma, o asfalto está quebrado e se dissipando, 

aumentando a cada dia e comprometendo o restante do asfalto da rua. 

Considerando que o local danificado pode causar acidentes graves, 

principalmente em períodos de chuvas, pois a água esconde o buraco, 

colocando em riscos carros e até mesmo munícipes. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

recuperação asfáltica do local supracitado. 

 
Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor 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 163/2021 

Ementa: indica colocação de faixa de pedestre, sinalização de solo e pintura 

de redutor de velocidade na Rua Presidente Kennedy 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve cuidar e promover ações que 

proporcionem proteção, prevenção, segurança e bem-estar social dos 

munícipes. 

Considerando a solicitação dos munícipes que frequentam a igreja 

Assembleia de Deus, na rua Presidente Kennedy. 

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

faixa de pedestres ligando o portão de entrada da igreja ao outro lado da rua, 

sinalização de solo (Devagar) e pinte o redutor de velocidade, para dar mais 

segurança e proteção a todos. 

Que desta se dê conhecimento ao senhor Ismael Milliano dos Santos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor 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 164/2021 

Ementa: indica que passe a máquina niveladora nas ruas do Pedro Lemes 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve cuidar e promover ações que 

proporcionem proteção, prevenção, segurança e bem-estar social dos 

munícipes. 

Considerando a solicitação dos munícipes residentes nas chácaras do 

Pedro Lemes, indico ao Exmo. Sr. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que 

passe a máquina niveladora (PATROL) nas ruas, pois elas apresentam várias 

imperfeições que causam defeitos nos automóveis que ali transitam. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor 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 165/2021 

Ementa: indica fornecimento gratuito de máscaras aos alunos da Rede 

Municipal 

Autoria: Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que fui procurado por diversas mães falando que não estão 

deixando seus filhos irem à escola em razão da falta de recurso para aquisição 

de máscaras, tendo em vista ser acessório obrigatório nos espaços públicos 

como meio de frear a disseminação do vírus da Covid-19. 

Indico ao Senhor Prefeito que providencie a aquisição de máscaras para 

distribuir de forma gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino, importante 

para a segurança dos alunos no combate à pandemia. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor 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 166/2021 

Ementa: indica colocação de redutor de velocidade no fim da Avenida São 

Pedro 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que recebemos vários pedidos dos munícipes, inclusive 

nas redes sociais e, como vereadores, devemos honrar os nossos votos 

recebidos. 

Considerando que é dever do vereador acompanhar todos os trabalhos 

em nosso município. 

Considerando que o vereador deve ouvir, acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

Pelos considerados, indico ao Executivo Municipal, visando a segurança 

de todos, a colocação de um redutor de velocidade no fim da Avenida São Pedro. 

Que desta seja enviada cópia ao CONDIC e ao Jornal O Roseirense. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor 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 167/2021 

Ementa: indica a publicação diária do boletim diário da covid no site da 

Prefeitura 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que seja 

publicado diariamente no site da Prefeitura o boletim diário da covid, para que a 

população fique atualizada com relação ao aumento ou diminuição dos casos 

em nossa cidade. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 20 de setembro 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 Nº 168/2021 

Ementa: indica uso da verba do duodécimo para compra de alimentos e de 

higiene à Promoção Social 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ainda estamos em pandemia e que há um grande 

número de pessoas desempregadas e que precisam de ajuda. 

Considerando que as doações para Prefeitura - Promoção Social - 

diminuíram. 

Considerando que a Promoção Social faz doações para famílias carentes. 

Pelos considerando, indico a utilização da verba do duodécimo destinada 

à Promoção Social para a compra de itens alimentícios e de higiene. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor 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 
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INDICAÇÃO Nº 169/2021 

Ementa: indica limpeza e manutenção das praças José Gregório de Barros e 

São Benedito, no Pedro Leme 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido de vários moradores do bairro Pedro Leme. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a limpeza e 

manutenção da praça José Gregório de Barros (Juca Nabo) e da praça em frente 

à igreja (praça São Benedito), no bairro Pedro Leme. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de outubro 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 
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INDICAÇÃO Nº 170/2021 

Ementa: indica a troca dos refletores e lâmpadas do LED no campo de futebol 

do complexo esportivo 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que o Complexo Esportivo, no bairro do Nova Era, é um 

local onde muitos munícipes utilizam para práticas de atividades esportivas, em 

especial o futebol. 

Considerando que os refletores e lâmpadas do campo de futebol, 

encontram-se em situação precária, alguns apagados e com baixa iluminação. 

Considerando que a troca permitirá economia na conta de luz e irá 

melhorar a qualidade da iluminação, permitindo que as práticas esportivas 

tenham mais qualidade. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a troca dos 

refletores e lâmpadas por LEDs no local supracitado. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de outubro de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor 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 171/2021 

Ementa: indica a limpeza do córrego da Rua Joaquim Vaz Coelho, no bairro 

do Pedro Leme 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar e trazer 

benefícios a população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Solicito ao excelentíssimo Sr. prefeito Fernando Augusto de Siqueira que 

providencie a limpeza no córrego da Rua Joaquim Vaz Coelho, em toda sua 

extensão até a rua João Miguel no bairro do Pedro Leme. 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de outubro de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor 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 172/2021 

Ementa: indica a instalação de lombadas na Rua João Miguel 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

 

Considerando que é dever do Vereador cuidar do bem-estar da 

população. 

A pedido dos moradores da Rua João Miguel no Bairro do Pedro Leme, 

venho solicitar ao Poder Executivo se a possibilidade de estar colocando mais 

lombadas na Rua João Miguel devido ao aumento de fluxo de veículos 

automotores onde os moradores pedem por mais segurança. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de outubro de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 173/2021 

Ementa: indica a instalação de uma placa de sinalização e identificação de 

“Rua Sem Saída” na entrada do campo de futebol situado no bairro do veloso 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

 

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

UREGENTE de uma placa de identificação "RUA SEM SAÍDA" na entrada do 

campo de futebol do bairro Veloso, pois os moradores estão passando por 

situações constrangedoras de diversos carros estranhos circularem até às 

vizinhanças e depois voltarem. 

Portanto, para que haja mais tranquilidade neste sentido, indico a 

colocação dessa placa para que certos carros não se adentrem nas vizinhanças 

e já voltem dali mesmo, sabendo que a rua é sem saída. 

Peço ainda que envie uma cópia para o CONDIC, encaminhando 

também para Solange Izildinha Benedita Cabral, moradora do bairro Veloso e 

Representante/Conselheira do CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de outubro 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 Nº 174/2021 

Ementa: indica o agendamento de uma reunião com a Empresa Pássaro 

Marron para fins de providenciar mais horários de ônibus, tendo em vista que 

muitos munícipes trabalham na Cidade de Aparecida 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a pedido de 

vários moradores da nossa população, que se faça uma reunião URGENTE com 

a empresa PÁSSARO MARRON, para que se discuta melhor a questão da 

logística da empresa e reveja a possibilidade de se colocar mais horários, devido 

muitas pessoas estarem trabalhando em Aparecida nesse período. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de outubro 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 Nº 175/2021 

Ementa: Indica ao Executivo Municipal a possibilidade de adquirir materiais 

tecnológicos com recursos do FUNDEB para serem utilizados pelos alunos da 

rede pública municipal 

Autoria: Vereador João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Fernando Augusto de 

Siqueira, a possibilidade do Município de Roseira providenciar, com recursos do 

FUNDEB, a compra de Datashow, ar condicionado, Tablets e lousa digital para 

uso nas escolas públicas da rede de ensino municipal, com a finalidade de 

auxiliar na majoração da qualidade do ensino por meio de ferramentas 

tecnológicas. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de outubro de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor 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 176/2021 

Ementa: Indica ao Executivo Municipal a possibilidade de mudança de local da 

sala de recursos 

Autoria: Vereador João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Fernando Augusto de 

Siqueira, a possibilidade de se mudar de local a sala de recursos para que a 

mesma possa ser reinstalada no local onde funcionava o CRAS, de modo a 

funcionar de forma conjunta com a Promoção Social. 

A indicação se justifica em razão do novo local já possuir atendimento 

especializado por fonoaudióloga, assistente social e psicóloga, sendo que no 

entender deste Vereador a assistência aos alunos se daria de modo conjunto e 

multidisciplinar. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de outubro de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor 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 
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INDICAÇÃO Nº 177/2021 

Ementa: Indica ao Executivo pela abertura dos banheiros localizado na Praça 

Santana durante o horário comercial 

Autoria: Luis Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do Vereador cuidar do bem estar da 

população. 

Considerando que na praça Sant’Ana tem banheiros públicos que se 

encontram fechados. 

A pedido da população, peço ao Poder Executivo a possibilidade de 

estar abrindo os banheiros em horário comercial. 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de outubro de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos. 

Autor 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 178/2021 

Ementa: Indica para que o Prefeito faça uma reunião com os membros do 

conselho tutelar, na oportunidade de poder ouvi-los e na medida do possível, 

atender as necessidades internas do departamento, inclusive a emergência de 

um estudo para melhoria no salário 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a importância de valorizar o papel do profissional do 

Conselho Tutelar que exercem significativa função como fiscalizadores da 

política de proteção integral, pois são encarregados pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Considerando a importância que devemos dar a esse órgão, no que 

tange a grande responsabilidade e valorização dos mesmos; 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a 

possibilidade de se fazer uma REUNIÃO com os membros do CONSELHO 

TUTELAR, na oportunidade de poder ouvi-los e na medida do possível, atender 

as necessidades internas do departamento, inclusive a EMERGÊNCIA de um 

estudo para melhoria no salário. 

Essa reunião se faz necessária para que se possa dar a oportunidade 

para o Departamento expor suas demandas, que inclusive é de grande interesse 

público, e mostrar a grande necessidade de valorização dessa classe. 

Solicito ainda que seja encaminhado uma cópia desse documento para 

o CONSELHO TUTELAR. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de outubro 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 Nº 179/2021 

Ementa: Indica a limpeza da valeta coletora de água que margeia a linha férrea 

próxima a creche Homero de Paula Santos 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Senhor Prefeito Fernando Augusto de Siqueira, que entre em 

contato com a empresa MRS Logística, a fim de solicitar a limpeza da valeta 

coletora de águas pluviais que margeia a linha férrea, e deságua próximo ao 

entroncamento das ruas Expedicionário Benedito Patrício e Roque Vieira, no 

centro da cidade de Roseira-SP. 

Evitando, problemas aos moradores próximos à ela. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de outubro de 2021. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor 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 180/2021 

Ementa: Indica a limpeza de todas as "bocas de lobo" da cidade de Roseira/SP 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Prefeito Fernando Augusto de Siqueira, que providencie a 

limpeza de todas as "bocas de lobo" da cidade, evitando alagamentos nas ruas 

dos bairros.  

A água pluvial carrega consigo resíduos da rua, como lixo, folhas e 

galhos de árvores. Isso pode causar um congestionamento de objetos na entrada 

da boca de lobo e dentro dela, impedindo que a água seja escoada e causando 

alagamentos.  

Por isso, o processo de limpeza da boca de lobo é essencial. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de outubro de 2021. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor 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 181/2021 

Ementa: indica a manutenção nos aparelhos de academia ao ar livre no Rio 

dos Pombos 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a reivindicação de vários moradores que utilizam dos 

aparelhos de academia ao ar livre, os quais propiciam atividades com qualidade 

e segurança. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a possibilidade 

se fazer a manutenção nos aparelhos da academia ao ar livre no Rio dos 

Pombos, pois podem causar perigo para aqueles que frequentam diariamente o 

local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de novembro 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 Nº 182/2021 

Ementa: indica estudo para ver possibilidade de firmar parceria com 

instituições de ensino para oferecer cursos aos munícipes 

Autoria: Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que oferecer cursos de capacitação à comunidade 

roseirense, por meio de uma parceria entre instituições de ensino, é uma forma 

de promover a educação profissionalizante e formar trabalhadores qualificados 

para o mercado de trabalho, uma vez que a qualificação profissional é a chave 

para a geração de emprego e renda e, por conseguinte, o desenvolvimento dos 

diversos setores do nosso município. 

Indico ao Senhor Prefeito Municipal que estude se há possibilidade de 

firmar parceria entre o município com instituições de ensino para oferecer aos 

munícipes curso de escavadeira, retroescavadeira, patrol e entre outras 

máquinas pesadas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de novembro de 2021. 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 183/2021 

Ementa: indica a limpeza do mato alto no polo da Anhanguera Educacional 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que o Polo da Anhanguera Educacional está com o mato 

alto, o que pode esconder animais peçonhentos e aracnídeos venenosos. 

Considerando que ao lado está a escola Joaquim de Campos, que recebe 

crianças e adolescentes para as aulas e os quais também podem sofrer dos 

riscos do mato alto. 

Considerando que o Polo da Anhanguera recebe alunos de outros 

municípios e que a unidade, estando limpa e cuidada, causa boa impressão para 

futuros alunos que desejam ingressar na faculdade. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a limpeza 

geral no local supracitado. 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o Polo Anhanguera 

Educacional de Roseira 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor 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 184/2021 

Ementa: indica a retirada do tronco da árvore que está próximo ao portão da 

escola Ernesto Marcondes Rangel, na Avenida Portugal, no Bairro do 

Barretinho, e após a retirada realizar o conserto da calçada que está danificada 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

solicitar os pedidos ao executivo na busca contínua pelo bem-estar da 

população. 

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

providencie a retirada do tronco da árvore e posteriormente realize o conserto da 

calçada que está danificada, na avenida Portugal, bairro do Barretinho, próximo 

ao portão da escola Ernesto Marcondes Rangel, evitando que pessoas se 

machuquem no local. 

Que deste se dê conhecimento ao CONDIC e à Rádio Aparecida. 

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 


