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REQUERIMENTO Nº 01/2021 

Considerando o compromisso que tenho em relação ao cumprimento 

das leis. 

Considerando a necessidade que existe em função da funcionalidade do 

Estatuto do Magistério. 

Considerando que este Projeto de Lei foi arquivado por não contemplar 

devidamente os assuntos essenciais de forma eficaz e está defasado, 

apresentando artigos que precisam de uma revisão. 

Requeiro ao Poder Executivo, representado pelo prefeito Fernando 

Augusto, que solicite à Secretária da Educação um estudo do Estatuto do 

Magistério. Que esse estudo seja feito junto a um profissional que tenha 

aptidão para os assuntos relacionados à função do Professor/Monitor para que 

esse profissional faça as adequações necessárias. E, dessa forma, com o 

documento abrangendo os itens que regulamentam a vida profissional do setor 

da Educação da rede municipal de Roseira, seja encaminhado o Projeto de Lei 

para a apreciação e votação em plenário. 

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

Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), Secretaria da Educação (que esta 

encaminhe para as escolas e creches) e Ministério Público. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 02/2021 

Requeiro ao senhor Romulo Alves, gerente da MRS Logística, que os 

trens não fiquem parados mais tempo do que o necessário na estação de 

Roseira. 

Justificativa: quando estão parados, os trens obstruem a passagem sob 

a passarela, o que dificulta a passagem de pedestres, principalmente dos que 

têm limitação, como os idosos e deficientes físicos. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 03/2021 

Requeiro ao senhor Romulo Alves, gerente da MRS Logística, que faça 

a manutenção e limpeza às margens da ferrovia até o primeiro viaduto. 

Justificativa: com o mato alto, há o aparecimento de animais 

peçonhentos nas residências próximas à ferrovia. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 04/2021 

Requeiro ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a instalação 

de 3 (três) lombadas na rua Dr. Irbis Ferreira Vieira, no bairro do Pedro Leme. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 05/2021 

Requeiro ao senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a 

adesivação dos veículos oficiais (carros, ônibus, caminhões, tratores e 

máquinas) da Saúde, Educação, DSM (Departamento de Serviço Municipal) 

com numeração que facilitem na identificação de cada veículo, assim como o 

brasão da cidade.  

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 06/2021 

Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em acompanhar e fiscalizar as ações do Executivo, além de dialogar e propor 

medidas perante a administração municipal. 

 Considerando a necessidade da vigilância e da contribuição desta Casa 

Legislativa com relação à Covid-19, já que se trata de tema que atinge 

diretamente a vida e saúde dos nossos munícipes. 

 Considerando a necessidade de somar ainda mais esforços e iniciativas 

com o Poder Executivo Municipal que vem tomando importantes decisões, 

além de estar se esforçando para conter a pandemia e preservar a vida da 

população roseirense.  

 Considerando que o aumento de casos confirmados está cada dia maior. 

 Considerando o montante disponível para gasto com Covid-19, 

observado no Portal da Transparência. 

 Considerando a fase vermelha que nosso município se encontra de 

acordo com o decreto nº 1702, de 16/01/2021, combinado com decreto nº 

1704, de 25/01/2021. 

Pelos considerandos, requeiro ao Executivo, junto à Secretaria de 

Saúde, a possibilidade de colocar urgentemente essa área em funcionamento 

24h todos os dias para dar melhor atendimento aos nossos munícipes. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 07/2021 

Considerando ser função do vereador fazer a ligação entre o governo e 
o povo e, também, de prestar informações corretas a pessoas interessadas. 

Considerando que dentre essas funções é ouvir os reclames da 
população e fiscalizar e acompanhar as ações do Poder Executivo, 
principalmente se as normas legais estão sendo cumpridas pela Gestão 
Municipal. 

Pelos considerandos, requeiro do Executivo Municipal informações 
sobre a lista de pessoas vacinadas na 1ª etapa contra a Covid – 19 e o 
respectivo cronograma de vacinação municipal, bem como informações sobre a 
logística de vacinação e armazenamento das doses da vacina disponibilizadas 
para Roseira. 

Requeiro informações sobre: 
- Quantas agulhas e seringas a cidade possui em estoque? Essa quantia 

é suficiente para a 2ª dose? 
- Quantos locais estarão disponíveis? 
- Qual o total de profissionais envolvidos na 1ª fase de atendimento? 
- Qual foi o critério usado para escolher os profissionais que receberiam 

a 1ª dose? Quantos ainda faltam para se vacinar? 
- Todos os médicos que estão à frente da saúde de Roseira já se 

vacinaram? 
- A vacina é para quem atua na saúde de Roseira ou para quem é da 

saúde e reside na cidade? 
- Qual o intervalo será aplicado entre as doses? De que forma essas 

doses serão controladas?  
- Haverá agendamento? Se sim, como está sendo feito? 
Que deste seja enviado uma cópia ao Ministério Público da cidade. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 08/2021 

Considerando que é dever do vereador acompanhar e fiscalizar o 

trabalho realizado pelo Executivo Municipal. 

Considerando que, como representante dos munícipes, devemos dar 

ciência à população que estamos atentos a todos os acontecimentos do 

município. 

Considerando que durante a posse do Executivo, no dia 01 de janeiro de 

2021, não foi apresentado a esta casa e, também, à população às pessoas que 

iriam fazer parte da equipe de trabalho desta administração. 

Considerando que já se passou um mês desta administração e que 

sabemos que ninguém faz nada sozinho, pois precisamos uns dos outros. 

Considerando que no ano de 2019, a pedido do Tribunal de Contas e 

acatado pelo prefeito Jonas Polydoro, foi enviado a esta Casa de Leis as 

atribuições e requisitos mínimos necessários de formação de todos os 

funcionários efetivos e comissionados. 

Considerando que no dia 24 de setembro de 2019 foi aprovada a Lei nº 

1.627 que regulamenta as atribuições e requisitos mínimos necessários de 

formação de todos os funcionários efetivos e comissionados. 

Pelos considerandos, requeiro do chefe do Executivo Municipal de 

Roseira os nomes e a formação das pessoas que ocupam os seguintes cargos 

comissionados: 

- Secretários Municipais; 

- Diretores das Secretarias; 

- Supervisor Pedagógico do Ensino Fundamental; 

- Diretores de Escolas e de Creches; 



 
 

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 
 

- Assessor de Coordenação Pedagógica; 

- Coordenador Pedagógico de Educação Infantil; 

- Coordenador Pedagógico de 1º ao 5º ano; 

- Coordenador Pedagógico de 6º ao 9º ano. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 09/2021 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reivindicações dos munícipes.  

Considerando que no dia da posse foi dito pelo Excelentíssimo Senhor, 

Fernando Augusto de Siqueira, o carinho e consideração que ele tem com 

todos os professores do município. 

Considerando que todos os professores da Rede Municipal desenvolvem 

um excelente trabalho no município. 

Considerando que temos excelentes resultados nas avaliações externas, 

graças ao profissionalismo e trabalho dos nossos professores. 

Considerando que temos no nosso Município Professores PEBI de 

Educação Infantil, PEBI de Ensino Fundamental e PEBII do Ensino 

Fundamental. 

Considerando que a formação do PEBI de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I era exigido apenas o Magistério, que correspondia ao Ensino 

Médio e que, para o PEBII, era exigido formação superior. 

Considerando que hoje é exigido ao PEBI de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I o curso superior de Pedagogia ou normal superior. 

Considerando que, além do curso de Pedagogia, a maioria dos 

professores efetivos PEBI de Educação Infantil e Ensino Fundamental I possui 

pós-graduação em várias áreas. 

Considerando que o professor PEBII recebe R$18,88 por hora/aula e o 

PEBI Educação Infantil e Fundamental (1° ao 5°) R$15,73. 

Considerando que existe uma diferença salarial no valor da hora/aula 

dos professores PEBI e PEBII de R$3,15 (três reais e quinze centavos). 
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Considerando que, devido à equidade de formação dos professores, não 

justifica a diferença salarial. 

Considerando que é um justo pedido de todos os professores de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I esta equiparação salarial. 

Pelo carinho e consideração que o Excelentíssimo Senhor Fernando 

Augusto de Siqueira tem com os nossos professores, requeiro do Chefe do 

Executivo Municipal a possibilidade de equiparar o valor das horas/aulas 

destes profissionais que realizam com carinho, profissionalismo e amor sua 

profissão. 

Que seja enviado uma cópia deste requerimento a todas as escolas e 

creches do nosso município para conhecimento dos nossos professores e para 

a Rádio Aparecida. 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 10/2021 

Considerando que o vereador ouve, acompanha e fiscaliza a 

administração pública municipal em todos os sentidos, na busca contínua por 

servir bem a população em geral. 

Considerando que a fonte luminosa da Praça João Paulo II e a fonte da 

Praça Sant’Ana são cartões postais da cidade. 

Considerando que ambas as fontes estão precisando de limpeza e 

manutenção. 

Pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvir o plenário, que o 

Exmo. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, nos informe quem é o 

responsável pela limpeza e manutenção das fontes citadas, pois elas merecem 

todo o cuidado para permanecerem sempre bonitas, limpas e funcionando. 

Este é uma reivindicação dos moradores. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 

  



 
 

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 
 

REQUERIMENTO Nº 11/2021 

Considerando que a estação de tratamento de esgotos de Roseira é 

obsoleta por ter sido construída na década de 1950, não é eficiente e não 

atende às necessidades atuais, além de exalar odor, sentido por toda as 

cidade, e ser um ambiente que prolifera animais peçonhentos. 

Considerando que a estação devolve o esgoto praticamente sem 

tratamento nenhum ao Córrego do Barretinho, contrariando os padrões 

ambientais, pois isso contamina o meio ambiente. 

Requeiro à Mesa, após ouvir o plenário, que seja solicitado da Sabesp 

um estudo para remoção desta lagoa do centro urbano, caso ainda não tenha 

sido elaborado tal estudo analisando a possibilidade de remoção da lagoa. 

Que deste se dê conhecimento ao Sr. Marcos Penido, Secretário 

Estadual de Infraestrutura e meio Ambiente; ao Sr. Marco Vinholi, Secretário 

Estadual de Desenvolvimento Regional; ao Sr. José Fonseca Marcondes 

Junior, gerente de divisão da Sabesp, ao Deputado Estadual, André do Prado e 

ao Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 12/2021 

Considerando que nós, vereadores, somos responsáveis pelas ações 

que trazem benefícios e bem-estar social e que são de total interesse da 

população. 

Pelo considerando, requeiro à empresa responsável pelo terreno, a Vivo, 

que tome as providências quanto à limpeza do terreno que fica na Rua Dom 

Epaminondas, próximo à rodoviária, e na Rua Dona Chiquinha de Barros. 

A reivindicação é pertinente, visto que a área está com mato alto. A 

população tende a jogar entulhos e lixo no local, condição propícia para a 

proliferação de animais, como ratos, e outros peçonhentos. E nessa época de 

chuvas, favorece também a proliferação do mosquito transmissor da dengue 

com a água parada. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 13/2021 

Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 
em dialogar e propor medidas à administração municipal. 

Considerando a necessidade de somar esforços e iniciativas com o 
Poder Executivo Municipal, que vem tomando importantes decisões, além da 
necessidade de nos esforçarmos para conter a pandemia e, assim, preservar a 
vida da população roseirense. 

Considerando a falta de emprego e crise em todo o mundo. 
Considerando as dificuldades financeiras que os munícipes estão 

enfrentando. 
Considerando a importância e urgência de uma medida de socorro aos 

comerciantes da cidade. 
Considerando que outras prefeituras de cidades vizinhas já tomaram 

medidas. 
Requeiro ao Executivo a possibilidade de, junto ao setor competente, de 

elaborar um estudo de medidas para minimizar os impactos financeiros sofridos 
na pandemia, como um Projeto de Lei para anistiar multas e juros, com 
medidas cabíveis e com amparo legal, de micro e pequenos empresários, além 
de perdoar multas tanto ISS quanto de IPTU e outras taxas devidas no 
município. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 14/2021 

Considerando a necessidade da vigilância e da contribuição desta Casa 

Legislativa com relação à Covid-19, já que se trata de tema que atinge 

diretamente a vida e saúde dos nossos munícipes. 

Considerando que o aumento de casos confirmados está cada dia maior. 

Considerando a necessidade de somar mais esforços e iniciativas com o 

Poder Executivo Municipal, que vem tomando importantes decisões, além de 

nos esforçarmos para conter a pandemia e preservar a vida da população 

roseirense. 

Requeiro ao prefeito municipal, senhor Fernando Augusto de Siqueira, 

as seguintes informações: 

- Quais são os tipos de proteção que os coveiros/sepultadores usam 

para não se exporem aos perigos? 

- Existe uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs) como: 

luvas, botas, máscaras, capacetes e óculos de segurança para uso? Se sim,  

(a) quantos uniformes são fornecidos para cada servidor?  
(b) quais as condições de uso?  
(c) com que frequência são renovados? (d) quantos e quais são os EPIs 

existentes nos cemitérios? 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 15/2021 

Requeiro à sra. Nadia Meireles, diretora da DRS (Diretoria Regional de 

Saúde) de Taubaté, a possibilidade de aumentar o repasse de doses da vacina 

contra a Covid-19 para a cidade de Roseira. 

Justificativa: esse pedido é para que possamos abranger o maior 

número de pessoas imunizadas. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 16/2021 

 Considerando que as praças do nosso município são frequentadas por 

famílias que levam suas crianças para brincarem nos parques, além de 

utilizarem as academias ao ar livre. 

 Considerando o compromisso assumido pelo nosso prefeito em manter 

esses locais sempre limpos e bem cuidados. 

Considerando as reclamações e queixas dos moradores de Roseira. 

Pelos considerandos, requeiro ao prefeito municipal, Fernando Augusto 

de Siqueira, a limpeza das praças dos bairros do município, principalmente em 

Roseira Velha. É necessário o corte do mato e poda responsável das árvores, 

pois os galhos estão chegando ao chão. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 17/2021 

 Considerando a Rua João Damasceno, no bairro do Pedro Leme, que dá 

acesso à rodovia Presidente Washington Luís (SP-62), por meio de uma ponte. 

 Considerando as queixas e preocupação dos moradores da rua sobre 

motociclistas que passam acima da velocidade permitida. 

 Pelos considerandos, requeiro ao prefeito municipal, Fernando Augusto 

de Siqueira, a construção de obstáculos na rua citada e o estreitamento da 

ponte de acesso à rodovia, para que somente pedestres e ciclistas possam 

transitar. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 18/2021 
 Requeiro ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, a implantação de câmeras inteligentes em pontos estratégicos da 

cidade, como nas entradas de Roseira, praças públicas, pontos de comércio, 

escolas e outros com grande fluxo de pessoas. E, dessa forma, firmar parceria 

com a Polícia Militar, secretarias municipais de Segurança Pública, além de 

implantar a Atividade delegada em Roseira. 

 Justificativa: por se tratar de segurança pública, vários moradores 

e comerciantes cobram e esperam por tal implantação com anseio. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 19/2021 
 Requeiro ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, que envie a esta Casa de Leis o parecer jurídico e o decreto que 

fundamenta legalmente a decisão sobre o abono de R$ 51,00 pago aos 

funcionários que ganhariam abaixo do salário-mínimo vigente no país. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 20/2021 

 Considerando que é de fundamental importância o vereador se 

atentar à administração municipal e, também, na solução de problemas que 

criam situações desagradáveis aos munícipes, além de atrapalhar a economia 

da cidade. 

Considerando que o nosso munícipio é cortado por alguns ribeirões e 

valas de drenagem e irrigação que precisam ser limpos para garantir a 

drenagem urbana e produção agrícola. 

Pelo exposto, requeiro ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, após ouvir o plenário, que informe se há programação de limpeza 

desses ribeirões e valas. Caso não, solicito que seja feita uma parceria com o 

Governo do Estado, por meio do DAEE, para execução desse importante 

trabalho. 

Que deste se dê conhecimento à senhora Marcia Elisa da Silva, diretora 

da Bacia do Paraíba e Litoral Norte DAEE de Taubaté, e, também, ao 

superintendente do DAEE de São Paulo, senhor Francisco Eduardo Loducca, 

para nos apoiar tendo em vista que este órgão é um importante parceiro dos 

municípios do Vale do Paraíba. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 21/2021 

Considerando que o vereador deve fiscalizar e ajudar a administração 

pública municipal. 

Considerando que fui procurado por moradores da Avenida Savério 

Mario Ardito, no bairro Barretinho, pedindo a conclusão do asfalto, guias e 

sarjetas em partes da avenida não asfaltadas. 

Requeiro à Mesa, após ouvir o plenário, que o Exmo. Senhor prefeito, 

Fernando Augusto de Siqueira, nos informe sobre a possibilidade de realizar o 

asfaltamento, guias e sarjetas para melhorar a qualidade de vida dos 

moradores. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 22/2021 

Considerando o compromisso que este Vereador tem em relação ao 

cumprimento das Leis. 

Considerando que os moradores do loteamento e residencial Nova Era 

estão enfrentando dificuldades para a devida regularização da casa própria 

junto à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo). 

Requeiro ao Poder Executivo, representado pelo Prefeito Fernando 

Augusto, que providencie informações detalhadas referente ao loteamento e 

Residencial Nova Era, para fins de obter esclarecimentos de sua regularidade, 

com a apresentação do número de inscrição municipal e matrícula e outras 

informações que se fizerem necessárias. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2021 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 23/2021 
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 a saúde é prioridade nº 1 e que a população merece 
atenção, respeito e muita responsabilidade dos órgãos públicos em manter os 
exames laboratoriais. 

Considerando que o ex prefeito, Jonas Polydoro, sempre deu atenção, 
com muita responsabilidade, para manter esses exames. Cada PSF fazia 30 
exames semanais, totalizando 120 exames nos 4 postos. Fazia as coletas de 
sangue das pessoas que reivindicavam e essas coletas eram encaminhadas 
para o laboratório para análise e diagnóstico. 

Considerando que a atual administração diminuiu drasticamente o 
número de exames à população, sendo agora 10 para cada PSF, totalizando 
80 exames a menos nos 4 PSFs. Isso prejudica quem precisa de um 
diagnóstico precoce sobre um problema de saúde que pode salvar vidas. 

Pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o plenário, que o 
Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, nos informe por que 
diminuiu a quantidade de exames em cada PSF. Solicito que retorne os 30 
exames semanais em cada posto, pois a população merece toda atenção e 
responsabilidade, principalmente na saúde. 

Que deste se dê conhecimento ao Diretor de Saúde e em todos os 
PSFs, à Rádio Aparecida, Condic e ao Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 
 
 
 

Vereador Joel Polydoro 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 24/2021 
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 os funcionários municipais fazem o que podem para 

atender a população e administração pública. 

Considerando que o ex prefeito, Jonas Polydoro, sempre valorizou os 

funcionários municipais aumentando o valor do vale-alimentação, por meio do 

Projeto de Lei nº 03, de 10 de janeiro de 2019, para 15% do salário-mínimo 

nacional, e outro Projeto de Lei nº 22, de 11 de novembro de 2019, que 

aumentou para 30% do salário-mínimo vigente no país. 

Considerando o aumento no preço dos alimentos, principalmente arroz, 

feijão, óleo e carne. 

Pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o plenário, que o 

Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, proporcione reajuste 

de 30 para 40% do salário-mínimo vigente no vale-alimentação a todos os 

funcionários públicos, pois merecem ser valorizados pela administração. 

Que deste se dê conhecimento a todos os departamentos da Prefeitura, 

à Rádio Aparecida e ao Condic. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 25/2021 
Considerando que o COMAD (Conselho Municipal Antidrogas) tem como 

finalidade dedicar-se à causa antidrogas, cumprindo-lhe integrar, estimular e 

coordenar a participação dos segmentos sociais do município, de modo a 

assegurar a máxima eficácia das ações a serem desenvolvidas, visando a 

redução da demanda de drogas. 

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

vice-prefeito, senhor Altair, a criação do COMAD.  

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 do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 26/2021 
Considerando a necessidade de envolver a cidade de Roseira na Rota 

da Fé para auxiliar o desenvolvimento turístico e gerar um movimento 

econômico local.  

Considerando que a crise econômica e o alto índice de desemprego que 

o país se encontra, que o trabalho autônomo está em evidência (artesanato, 

culinária) e que muitas famílias articulam sua sustentabilidade por meio do 

setor turístico. 

Considerando a necessidade urgente da implantação do COMTUR 

(Conselho Municipal de Turismo) para incluir a cidade de Roseira na Rota da 

Fé, a existência da associação composta por 09 cidades que está atuando em 

prol da expansão turística na região e que viabiliza o contato com o Ministério 

do Turismo para que as cidades recebam verbas destinadas a essa área. 

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

vice-prefeito, senhor Altair, a criação do COMTUR.  

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

Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), Mosteiro da Sagrada Face e 

Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 27/2021 
Considerando que o vereador é um importante agente político do 

município, responsável pelas ações que trazem benefícios e que são de total 

interesse da população. 

Considerando o pedido e anseio dos moradores do bairro Nova Era. 

Requeiro ao Sr. Prefeito a cobertura e pintura da quadra do lado da 

praça do bairro Nova Era, podas das árvores que estão invadindo a quadra e 

instalação de iluminação no local, além de reparos urgentes no parque da 

praça, pois o mesmo pode trazer risco para as crianças que lá frequentam. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 28/2021 
Considerando que, conforme calendário disponibilizado pelas escolas 

municipais, as aulas vão voltar a ser presenciais. 

Considerando que a lei diz que a empresa não pode exigir que o 

empregado utilize seus próprios instrumentos no trabalho. Se o funcionário tiver 

de utilizar seu celular para se comunicar por fins profissionais e a empresa não 

disponibilizar uma rede de internet sem fio, as obrigações do empregador já 

são acrescidas, uma vez que o funcionário terá de utilizar a transmissão de 

dados pessoal. 

Pelos considerandos, requeiro saber da prefeitura: 

- Quais medidas vão ser tomadas para que os professores tenham um 

trabalho eficiente nesse período? 

- A escola vai disponibilizar internet de qualidade e computadores para 

os professores realizarem as atividades? 

- Se for via celular, vai disponibilizar chip e celular próprio da escola para 

realização das atividades on-line? 

- Caso contrário, a prefeitura vai pagar uma ajuda de custo para essas 

necessidades? 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 

  



 
 

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 
 

REQUERIMENTO Nº 29/2021 
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reivindicações dos munícipes.  
Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em dialogar e propor medidas à administração municipal. 
Considerando que a Unidade Mista de Saúde funciona 24 horas por dia. 
Considerando que os atendentes e médicos, muitas vezes mulheres, 

ficam sem proteção durante o período noturno. 
Considerando que a Unidade Mista de Saúde fica próxima à Rodovia 

Presidente Dutra, onde passam muitos andarilhos. 
Considerando que, dependendo do horário, a rua fica totalmente sem 

movimentação. 
Considerando que nos hospitais das cidades vizinhas, os funcionários 

contam com um vigia para protegê-los e até mesmo para orientar as pessoas 
que por ali procuram. 

Pelos considerandos, requeiro do chefe do Executivo Municipal a 
possibilidade de colocar um vigia, principalmente no período noturno, para dar 
segurança e tranquilidade às pessoas que trabalham neste local. 

Que seja enviado uma cópia deste à Unidade Mista de Saúde de 
Roseira para dar ciência deste requerimento aos funcionários. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 30/2021 
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reivindicações dos munícipes.  
Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em dialogar e propor medidas à administração municipal. 
Considerando que a Unidade Mista de Saúde funciona 24 horas por dia. 
Considerando que, durante o período diurno, a Unidade conta com 

funcionários de limpeza, que desenvolvem seus trabalhos com carinho, 
presteza e competência. 

Considerando que, durante o período noturno, a Unidade não conta com 
este servidor e, muitas vezes, esse serviço acaba sendo feito pelas 
enfermeiras que não deveriam executar este serviço por conta de 
contaminação. 

Considerando que estes profissionais atendem a todos com carinho e 
competência e que, devido às emergências, ficam sobrecarregados. 

Pelos considerandos, requeiro do chefe do Executivo Municipal a 
possibilidade de colocar um servidor para executar o serviço de limpeza no 
período noturno, para não sobrecarregar as enfermeiras e atendentes que 
trabalham no período. 

Que seja enviado uma cópia deste à Unidade Mista de Saúde de 
Roseira para dar ciência deste requerimento aos funcionários. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 31/2021 
Considerando que é de fundamental importância o vereador se atentar à 

administração e, também, na solução de problemas que criam situações para 

juntos resolvermos os problemas da população. 

Considerando que os nossos servidores do DSM fazem o possível e o 

impossível para manter nossa cidade limpa. 

Considerando que já está acontecendo o serviço de retirada de entulhos. 

Considerando que, muitas vezes, os servidores fazem a retirada dos 

entulhos e já, no dia seguinte, os munícipes colocam mais entulhos. 

Considerando que estamos recebendo fotos dos moradores que se 

sentem prejudicados pela colocação destes entulhos em lugares 

desapropriados. 

Considerando que precisamos descartar estes entulhos. 

Pelos considerandos, requeiro do chefe do Executivo Municipal a 

possibilidade de estudar uma solução para resolver este problema. Uma ideia 

seria avisar os moradores sobre o local adequado para a depositar entulho e, 

se possível, marcar uma vez por semana a retirada nos respectivos bairros. 

Coloco-me à disposição para juntos acharmos uma solução para este 

problema. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 32/2021 
Considerando que o vereador ouve, acompanha e fiscaliza a 

administração pública municipal em todos os sentidos, na busca contínua por 

servir bem a população em geral. 

Considerando que faltam cestos de lixos em pontos estratégicos da 

cidade. 

Considerando que em alguns destes pontos as pessoas despejam o lixo 

em calçadas. 

Considerando que o lixo pode se tornar uma grande fonte de renda para 

coletores de reciclagem. 

Considerando que manter a cidade limpa é um exercício de cidadania. 

Pelos considerandos, requeiro ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando 

Augusto de Siqueira, que faça um mapeamento de pontos estratégicos em toda 

a cidade para a implantação de cestos de lixos recicláveis, para que a 

população possa descartar de forma separada, facilitando para a coleta de lixo 

e para os coletores de reciclagem, mantendo a cidade limpa e organizada. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 33/2021 

Considerando a Rua Dino Bueno, próxima à Base da Policia Militar de 

Roseira, uma via muito importante em nossa cidade. 

Considerando as queixas e preocupação dos moradores da rua sobre 

motociclistas e carros que passam muitas vezes acima da velocidade 

permitida. 

Considerando que alguns animais até já foram atropelados nestas 

imediações. 

Pelos considerandos, requeiro ao Prefeito Municipal, Fernando Augusto 

de Siqueira, a construção de um obstáculo ou redutor de velocidade na rua 

citada. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 34/2021 

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

município, também responsável pelas ações que trazem benefícios e que são 

de total interesse da população. 

Considerando que Nossa Senhora Aparecida é a nossa Padroeira do 

Brasil. 

Considerando que sua imagem tem uma representação fundamental 

nessa Casa de Leis, protegendo e guiando na fé as funções a serem 

cumpridas pelo vereador. 

Considerando a fé e devoção de muitos vereadores nessa Casa 

Legislativa. 

Requeiro à Excelentíssima Presidente desta Casa a possibilidade de 

voltar com a imagem de nossa Santa nesse plenário.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 35/2021 

Considerando que todos os funcionários da Câmara Municipal fazem o 

que podem para dar êxito aos trabalhos do Legislativo em todos os sentidos. 

Considerando o aumento dos preços dos alimentos, como arroz, feijão, 

óleo e carne. 

Pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o plenário, que 

proporcione reajuste de 30 para 40% do salário-mínimo nacional vigente no 

vale-alimentação aos funcionários da Câmara Municipal. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 36/2021 

Considerando que o vereador deve acompanhar, fiscalizar e ajudar a 
administração pública municipal na busca contínua pelo bem-estar da 
população. 

Considerando que o Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, 
tem se dedicado para atender aos anseios do povo roseirense. 

Considerando que nas repartições e logradouros públicos, como fórum, 
delegacia, Prefeitura, Câmara, agência bancária, praças, escolas, hospital e 
PSFs, existe espaço reservado para estacionar veículos de pessoas com 
deficiência e idosos. 

Pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o plenário, saber do 
Exmo. senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a possibilidade de 
repintar as demarcações de estacionamento para esse público onde já tem e 
criar nos locais onde ainda não possui. Se possível, sinalizar com placas tais 
espaços para fácil identificação, estendendo, também, a todo município em 
locais de grande circulação, proporcionando conforto de facilitando o acesso a 
quem precisa e merece nossa atenção e respeito. 

Que deste se dê conhecimento à Rádio Aparecida, ao Condic e ao 
Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 
 

 
Vereador Joel Polydoro 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 37/2021 

Considerando a importância de sabermos sobre os nossos direitos. 

Considerando que o Procon é um lugar que os munícipes podem se 

informar e reivindicar seus direitos como consumidor. 

Considerando a reivindicação de vários munícipes. 

Requeiro ao Exmo. senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que 

estude a possibilidade de instalar o Procon em Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 38/2021 

Considerando a situação de 2 (dois) postes inclinados que estão 
colocando em risco as residências em suas proximidades, com risco de 
tombamento e de causar prejuízos aos moradores. 

Considerando que um se localiza próximo ao viaduto na Avenida 
Benedito Monteiro dos Santos França Filho e outro na Avenida Savério Mário 
Ardito. 

Requeiro à EDP a correção destes postes. 
Que deste se dê conhecimento à senhora Nathalie Alves de Lima, 

Analista de Grandes Clientes e Poder Público da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 
 

 
Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 39/2021 

Considerando a possibilidade de evitar prejuízos aos munícipes. 

Requeiro ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, a 

retirada de 2 (duas) árvores secas, após laudo técnico, localizadas na Rua 

Oblatos do Cristo Sacerdote, ao lado da escola de trânsito. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 40/2021 

Considerando o pedido dos moradores do bairro do Veloso, próximos à 

SP-62 (conhecida como Estrada Velha). 

Considerando que este local é uma área de travessia escolar. 

Considerando que os carros passam em alta velocidade. 

Requeiro, com urgência, ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto 

de Siqueira, que entre em contato com o DER para que coloque uma faixa de 

pedestres e 2 (duas) lombadas para evitar que aconteça acidentes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 41/2021 

Considerando que é dever do vereador zelar pelo bem-estar dos 
munícipes e visitante que passam pela cidade. 

Considerando a importância de instalar rotatórias em rodovias com 
grande circulação de veículos que cortam trechos do nosso município. 

Considerando que no bairro do Barretinho passa a Rodovia Washington 
Luís e possui muita movimentação de veículos leves e pesados e que, por isso, 
está necessitando de uma rotatória em sua entrada e saída. 

Considerando que é uma situação que gera preocupação quanto à 
segurança. 

Pelos considerandos, requeiro, após ouvido o plenário, ao senhor 
Antonio Moreira Junior, diretor do DER/DR-6, informação sobre a possibilidade 
de instalar uma rotatória na Rodovia Washington Luís, no bairro do Barretinho. 

Que deste encaminhe uma cópia ao prefeito, Fernando Augusto de 
Siqueira, para nos ajudar a cobrar do diretor essa solicitação. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 
 

 
Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 42/2021 

Considerando que a avenida que corta o bairro do Veloso foi calçada 

com guia, sarjeta e bloquete. 

Considerando que uma parte sem saída ainda não recebeu tais 

elementos. 

Considerando que o trecho sem calçada é caminho dos moradores do 

bairro. 

Considerando que é um pedido antigo dos moradores. 

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

Altair, que realize a obra no trecho que está faltando. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 43/2021 

Considerando o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego 
Municipal – Frente de Trabalho. 

Considerando que este programa visa proporcionar ocupação, 
qualificação profissional e renda aos desempregados e em situação de 
vulnerabilidade social de Roseira. 

Considerando que a Frente de Trabalho tem jornada de 40h semanais, 
incluídas as destinadas à frequência nos cursos de qualificação profissional. A 
participação efetiva no programa não representa vínculo empregatício, já que é 
de caráter assistencial para formação profissional. 

Considerando que possui como benefício o recebimento por 6 meses de 
uma bolsa-auxílio no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

Requeiro ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a criação 
dessa Frente de Trabalho para capacitar os desempregados e auxiliá-los 
durante o período de realização do programa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 
 

 
Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
  



 
 

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 
 

REQUERIMENTO Nº 44/2021 

Considerando que é direito de todos o acesso às práticas culturais em 
nosso município. 

Considerando que Roseira tem muitos artistas talentosos em vários 
seguimentos. 

Considerando que tais artistas precisam e merecem mais 
representatividade junto ao Poder Público. 

Considerando que a crise econômica e o alto índice de desemprego que 
o pais se encontra, que o trabalho autônomo através de práticas artesanais 
está em evidência e que muitas famílias articulam sua sustentabilidade por 
meio do setor artístico. 

Considerando que práticas culturais movimentam e trazem fontes de 
riquezas para o município. 

Considerando que devemos defender o patrimônio cultural e artístico do 
nosso município e incentivar a sua difusão e proteção. 

Considerando que o Grupo de Apoio e Amparo à Juventude (GAAJ) já 
foi um ponto de cultura dentre os mais de 300 pontos do estado de São Paulo e 
promoveu diversas atividades culturais na cidade Roseira. 

Considerando que Roseira merece ter mais representatividade cultural 
em todos os sentidos. 

Pelos considerandos, requeiro ao prefeito Municipal, senhor Fernando 
Augusto de Siqueira, e vice-prefeito, senhor Altair Rangel, a criação do CMCR 
(Conselho Municipal de Cultura de Roseira). 

Que deste seja encaminhado uma cópia ao CONDIC, ao Jornal Regional 
da Rádio Aparecida (Rádio Pop), Grupo de Apoio e Amparo à Juventude 
(GAAJ), Secretaria de Educação de Roseira e Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 
 

 
Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
  



 
 

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 
 

REQUERIMENTO Nº 45/2021 

Considerando a importância do canil municipal para a cidade. 
Considerando que, por meio deste órgão, muitos animais abandonados 

foram resgatados e salvos. 
Considerando que defender, ajudar e se solidarizar com a causa animal 

é dever de todos. 
Considerando que o canil municipal gera custos para o Executivo. 
Pelos considerandos, requeiro saber da Prefeitura e dos responsáveis 

pelo canil as informações: 
- Como foi feito o processo de transição da gestão anterior para a atual? 
- Quantos animais se encontram no canil (informar por gênero)? 
- Quantos foram vacinados e vermifugados (informar por gênero)? 
- Quantos castrados (informar por gênero)? 
-  Há medicamentos suficientes para atender todos os animais?  
- Há materiais cirúrgicos para atender todos os animais em caso de 

necessidade? 
- Quantos sacos de ração são usados para suprir as demandas 

mensais?  
- Como é feito o processo de adoção destes animais? 
- Quem são as pessoas que compõem a atual equipe técnica do canil 

municipal? 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 
 

 
Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 46/2021 

Considerando a importância de um órgão que represente as causas 
animais. 

Considerando que todos os animais merecem ter uma vida digna. 
Considerando a importância de se criar um conselho municipal que 

tenha como objetivo proteger e defender os animais de maus tratos, 
abandonos, exploração e outros em prejuízo à segurança e ofensa à 
integridade física dos animais e pessoas, sejam eles domésticos, 
domesticados, de trabalho e tração, bem como sacrifícios e extermínio de 
animais.    

Pelos considerandos, requeiro ao prefeito Municipal, senhor Fernando 
Augusto de Siqueira, e ao vice-prefeito, senhor Altair Rangel, a criação do 
CMPDA (Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais). 

Que deste seja encaminhado uma cópia ao CONDIC, ao Jornal Regional 
da Rádio Aparecida (Rádio Pop) e Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 
 

 
Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 47/2021 

 Considerando que, devido às chuvas, o fluxo de água em grande volume 

causou alagamentos por todo o bairro do Pedro Leme, deixando as ruas 

intransitáveis. 

 Considerando que os moradores sofrem com essa situação. 

 Considerando que buracos se formaram e geraram graves danos aos 

carros que ali transitam, além de dificultar a passagem de pedestres. 

 Requeiro ao Executivo Municipal uma atenção especial em todas as 

ruas das chácaras do bairro Pedro Leme e que faça estudos, junto com um 

engenheiro qualificado na área, para que possam solucionar casos alarmantes 

que atualmente os moradores estão enfrentando.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 48/2021 

 Considerando que o servidor público qualificado, capacitado e dedicado 

é o melhor investimento que a sociedade pode fazer, pois garante uma gestão 

eficiente e eficaz, trabalhando em prol do cidadão, servindo a sociedade como 

compromisso maior. 

 Considerando o intuito de apurar se todas as funções estão sendo 

exercidas por servidores municipais qualificados e habilitados para o 

desempenho das atividades laborais, garantindo a segurança dos 

trabalhadores. 

 Requeiro ao Executivo Municipal as seguintes informações: 

- Quadro de motoristas que atuam na prefeitura junto ao DSM, suas 

classificações e qualificações para exercer tal cargo, assim como a categoria 

de cada motorista e qualificações para operar carros, vans e ônibus. 

- Quadro de operadores de máquinas com suas devidas qualificações. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 49/2021 

 Considerando que o vereador deve cuidar do bem-estar da população. 

Considerando que nossa cidade precisa de novas fontes de renda e 

projeção de seu nome na região. 

Considerando que Roseira está no caminho do turismo religioso no Vale 

do Paraíba. 

Considerando que é preciso fomentar o turismo na cidade e gerar 

emprego e renda para os munícipes. 

Requeiro ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que estude 

a possibilidade de uma parceria com a cidade de Holambra, no interior do 

estado, para que Roseira também seja um polo para a produção e/ou venda de 

flores.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 50/2021 

 Considerando que é direito de todos o acesso às práticas esportivas em 

nosso município. 

Considerando que Roseira conta com vários espaços esportivos os 

quais precisam de cuidados especiais. 

Considerando que muitos espaços esportivos estão virando pontos de 

consumo de drogas e álcool. 

Considerando que a Pista de Skate, localizada no bairro do Jardim 

Primavera, está totalmente sem iluminação, favorecendo o consumo dessas 

substâncias. 

Considerando que a falta de iluminação também afeta o patrimônio, pois 

sofre depredações. 

Pelos considerandos, requeiro ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção do espaço citado como forma de restaurar a segurança e 

tranquilidade do local. 

Que deste seja encaminhada uma cópia ao CONDIC e ao destacamento 

da Policia Militar de Roseira.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 51/2021 

 Considerando que o Cemitério Municipal precisa oferecer mais 

segurança e conforto aos seus usuários. 

Considerando que no momento de dor pelos entes queridos, o cemitério 

deve oferecer mais comodidade. 

Considerando que é preciso ter mais acessibilidade para interliga todas 

as partes, favorecendo a locomoção com segurança de idosos, cadeirantes e 

pessoas com deficiência. 

Pelos considerandos, requeiro ao prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira, e ao vice-prefeito, senhor Altair Rangel, a implantação de 

corrimãos em toda a extensão do cemitério, facilitando a locomoção dos 

usuários. Requeiro também a implantação de tenda para abrigar os familiares 

do sol e/ou chuva no momento da despedida de seus entes queridos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 52/2021 

 Considerando a importância e a história do Complexo Educacional e 
Profissionalizante Grupo de Apoio e Amparo à Juventude – Liga Assistencial 
Roseirense – GAAJ, entidade assistencial, que proporciona, desde 1995, 
alternativas emancipatórias para o enfrentamento de vulnerabilidade social, 
ofertando às famílias oportunidade de pleno desenvolvimento de suas 
habilidades. Proporciona também a capacitação para a melhoria de qualidade 
de vida, assim como a defesa dos direitos sociais, com a organização de 
atividades ligadas à educação, esporte, arte e cultura.   

Considerando que o GAAJ desenvolve serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, com média de 60 (sessenta) atendimentos por 
semana, principalmente de crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, ofertando 
atividades socioeducativas. 

Considerando que o projeto é voltado para a comunidade sem distinção 
de raça, cor, gênero, religião e classe social. 

Considerando que o GAAJ tem contribuído com a cultura, o esporte, a 
educação, a qualificação para o trabalho e com a saúde do nosso município. 

Considerando que o GAAJ é a única instituição social da cidade no 
segmento em que atua.  

Pelos considerandos, requeiro ao prefeito Municipal, senhor Fernando 
Augusto de Siqueira, e ao vice-prefeito, senhor Altair Rangel, a doação de um 
terreno ou a concessão de um espaço para a construção de uma sede para a 
instituição. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, ao GAAJ e ao 
Ministério Público Estadual. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 
 

 
Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 53/2021 

Considerando que a prática de exercícios físicos é fundamental para o 

ser humano. 

Considerando que muitos munícipes praticam caminhada. 

Considerando que a ciclovia termina no trevo do túnel. 

Considerando que, do trevo do túnel até o viaduto de Roseira, há um 

longo trajeto sem ciclovia. 

Pelos considerandos, requeiro ao senhor prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, a construção da ciclovia/calçada neste trecho até o viaduto. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 54/2021 

Considerando que a estrada que leva até o cemitério municipal tem 

intenso fluxo de caminhões e carros. 

Considerando que muitas pessoas passam por ali a pé ou de bicicleta. 

Considerando que estrada não tem acostamento para os pedestres e 

ciclistas. 

Pelos considerandos, requeiro ao senhor prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, o estudo e execução de uma obra de acostamento até a entrada do 

Mosteiro Sagrada Face. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 

  



 
 

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 
 

REQUERIMENTO Nº 55/2021 

Considerando que as diárias recebidas pelos motoristas da prefeitura 

estão com valores desatualizados. 

Considerando que esse valor não está sendo suficiente para que os 

profissionais consigam cobrir suas despesas com alimentação. 

Considerando a responsabilidade dos motoristas de transportar em 

segurança os munícipes. 

Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito a possibilidade de aumentar o valor 

das diárias dos motoristas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 56/2021 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

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

Considerando que postes de concreto são mais resistentes às ações do 

tempo, além de serem mais seguros. 

Requeiro ao Executivo Municipal a possibilidade de fazer a substituição 

dos postes de madeira por postes de concreto, junto à EDP, na Rua Torazo 

Yaegashi, no bairro Jardim Primavera, entre os números 69 e 355, totalizando 

8 (oito) postes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 57/2021 

Considerando que é dever do vereador acompanhar e fiscalizar o 
trabalho realizado pelo Executivo Municipal. 

Considerando que, como representante dos munícipes, devemos dar 
ciência à população de que estamos atentos aos acontecimentos do município. 
Considerando que no ano de 2019, a pedido do Tribunal de Contas e acatado 
pelo prefeito Jonas Polydoro, foi enviado a esta Casa de Leis as atribuições e 
requisitos mínimos necessários de formação de todos os funcionários efetivos 
e comissionados. 

Considerando que, em setembro de 2019, foi aprovada a Lei nº 1.627 
que regulamenta as atribuições e requisitos mínimos necessários de formação 
para todos os funcionários efetivos e comissionados. 

Considerando que no dia 01 de fevereiro apresentei a esta Casa de Leis 
um requerimento, aprovado por unanimidade, pedindo ao Chefe do Executivo 
algumas informações sobre os nomes, cargos e formação dos cargos 
comissionados. 

Considerando que a resposta dada no dia 12 de fevereiro não ficou 
clara, pois não condiz com a realidade. 

Considerando que sabemos que algumas pessoas que compõem o 
quadro de funcionários comissionados não apareceram na relação fornecida. 

Considerando que a Lei nº 1.627, de 24/09/2019, diz claramente que, 
para exercer o cargo de Assessor de Coordenação Pedagógica, Coordenador 
Pedagógico de Educação Infantil, Coordenador Pedagógico de 1º ao 5º ano e 
Coordenador Pedagógico de 6º ao 9º ano, é requisito básico possuir Ensino 
Superior com Licenciatura em Pedagogia. 

Considerando que a Lei nº 1.627, de 24 /09/2019, diz claramente que, 
para exercer o cargo de Supervisor Pedagógico e Diretor de Escola, é requisito 
básico possuir Ensino Superior com Licenciatura em Pedagogia e 4 (quatro) 
anos de experiência no Magistério, sendo 2 (dois) anos de Suporte 
Pedagógico. 

Pelos considerandos, requeiro ao chefe do Executivo Municipal mais 
transparência e informe nome e formação, respeitando a Lei nº 1.627, de quem 
está ocupando os seguintes cargos: 

1. Chefe de Divisão de Serviços Municipais. 
2. Chefe de Divisão de Serviços de Administração. 
3. Coordenados dos ESFs. 
4. Enfermeiro Chefe. 
5. Diretor de Secretaria de Divisão Geral. 
6. Ouvidor Municipal. 
7. Diretor da Secretaria de Educação. 
8. Diretor da Secretaria da Promoção Social. 
9. Diretor da Secretaria de Serviços Municipais. 
10. Diretor da Secretaria de Finanças. 
11. Diretor da Secretaria da Saúde. 
12. Diretor da Secretaria de Esporte Turismo e Lazer. 
13. Diretor da Secretaria de Administração. 
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14. Diretor da Secretaria de Obras e Viação. 
15. Diretor da Secretaria de Cultura. 
16. Assessor de Assuntos Comunitários. 
17. Supervisor Pedagógico de Ensino Fundamental (a lei comporta apenas 

2). 
18. Diretores, Coordenadores de 1º ao 5º ou de 6 ao 9º e Assessor de 

Coordenação Pedagógica das seguintes Escolas do Ensino 
Fundamental I e II:  

a. EMEF – Professor Joaquim de Campos; 
b. EMEF – Francisco de Paula Santos; 
c. EMEIF – Padre Geraldo de Almeida Sampaio; 
d. EMEF – Ana de Barros Sernigoi; 
e. EMEF – Odila de Souza Oliveiras; 
f. EMEF – Ernesto Marcondes Rangel; 

Obs: Estas unidades escolares comportam coordenadores do 1º ao 5º ano 
ou de 6º ao 9º ano e assessor de Coordenação Pedagógica. 

19. Diretores das Creches e Coordenação Pedagógica de Educação Infantil 
das seguintes unidades: 

a. EMEI Dona Thereza de Jesus Tranin Pasin; 
b. EMEI Minervina de Oliveira Encarnação Valle; 
c. EMEI Pelerson Soares Penido; 
d. EMEI Homero de Paula Santos; 

Obs: Estas unidades escolares comportam apenas Coordenação Pedagógica 
de Educação Infantil, por ser creche que funciona 8 (oito) horas por dia. 

20. Nome dos professores efetivos que estão atuando na sala de recursos, 
sua formação e quais deles irão atender os alunos indicados pelo 
Ministério Público, que funcionava em uma sala adaptada no Postinho 
do Bairro de Pedro Leme. 

 
Que deste seja encaminhada uma cópia para a Secretaria de Educação, 

Tribunal de Contas do Estado – Unidade Regional Guaratinguetá – UR14 
(Mario Milani da Matta Neto – Chefe Técnico de Fiscalização) e Ministério 
Público de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 58/2021 

Considerando que é dever do vereador acompanhar e fiscalizar o 
trabalho realizado pelo Executivo Municipal. 

Considerando que, como representante dos munícipes, devemos dar 
ciência à população que estamos atentos a todos os acontecimentos do 
município. 

Considerando que está no Plano de Governo do Atual Prefeito Fernando 
Augusto de Siqueira, distribuído à população, implantar o programa Jovem 
Aprendiz com oportunidade de estágio; garantir a expansão de todos os 
programas sociais oferecidos pelos governos Federal e Estadual; implantar 
novos programas e promover palestras educativas aos jovens do município. 

Considerando que em Aparecida existe um programa de formação de 
adolescentes, antiga Guarda Mirim, que dá oportunidade de qualificação 
profissional aos jovens, uma vez que são estagiários nas repartições públicas e 
empresas da cidade. 

Considerando que estes jovens cumprem uma carga horária de 4 
(quatro) horas diárias para não atrapalhar seus estudos. 

Considerando que participam, respeitando sua carga horária, de cursos 
de formação e que, sua assiduidade na escola, notas e condutas, influenciam 
na permanência do projeto. 

Considerando que existe uma parceria com o CIEE (Centro de 
Integração Empresa-Escola), na qual os jovens recebem remuneração. 
Considerando o grande número de famílias desempregadas no município e que 
o auxílio financeiro contribui muito para a sua renda familiar. 

Pelos considerandos, requeiro ao chefe do Executivo Municipal, 
Fernando Augusto de Siqueira, que estude e cumpra uma de suas promessas 
de campanha implantando o CIFAC (Centro de Integração e Formação de 
Adolescentes e Crianças), para atender com urgência nossos jovens ociosos 
após seus horários de estudos. 

Que deste seja encaminhada uma cópia à Secretaria de Educação, ao 
Jornal Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao jornal O Roseirense e ao 
Ministério Público de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de março de 2021. 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 59/2021  

Considerando o objetivo de promover discussões, análises e 

preposições das políticas públicas ambientais, para promover a conservação 

ambiental no município de Roseira. 

Requeiro ao Exmo. Senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, e 

vice, Altair, a criação do COMDEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente). 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 60/2021  

Considerando que é dever do vereador fiscalizar e sugerir medidas ao 

Executivo. 

Considerando que a pandemia gerou inúmeros desempregos na cidade. 

Considerando que vários munícipes desempregados estão em busca de 

oportunidades para trabalhar: como Uber ou taxista (placa vermelha). 

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

relação de todos os veículos cadastrados no município como táxi, bem como 

seus respectivos donos, a fim de fiscalizar as atividades dos mesmos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 61/2021  

Considerando que o Conselho Tutelar presta serviços relevantes na 

cidade. 

Considerando que o Conselho Tutelar tem papel importante no 

atendimento à criança e ao adolescente. 

Considerando que o transporte para os conselheiros é fundamental para 

melhor atender às famílias e possíveis vítimas de violências em todos os 

sentidos. 

Considerando que é necessário ter um carro com motorista disponível 

de forma integral para uso do Conselho Tutelar. 

Pelos considerandos, requeiro ao prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira, que disponibilize de forma integral um motorista e um 

carro para uso exclusivo do Conselho Tutelar. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o Conselho Tutelar, GAAJ, 

APAE, CONDIC, destacamento da Polícia Militar de Roseira e Ministério 

Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 62/2021  

Considerando que o Cemitério Municipal precisa oferecer mais 

segurança e conforto aos seus usuários. 

Considerando que no momento de dor dos entes queridos, o cemitério 

tem como dever oferecer mais comodidade a todos. 

Considerando que no estacionamento, que se localiza em frente ao 

cemitério, tem um depósito de lixo que não condiz com o espaço, acumulando 

lixo e muita sujeira no local, causando mau cheiro e incômodo a todos.  

Pelos considerandos, requeiro ao prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira, a mudança desse depósito de lixo para outro ponto. 

Assim, poderá atender melhor à população da mesma região sem prejuízo às 

pessoas que frequentam o cemitério municipal. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 63/2021  

Considerando que a Unidade Mista de Saúde desta cidade e comarca 

não possui laboratório de análises clínicas, seja para exames complexos, seja 

para exames de baixa complexidade. 

Considerando a necessidade de aumentar a produtividade da Unidade 

de Saúde, bem como melhor atender às necessidades dos munícipes, é 

imperioso a implantação de um laboratório de análises clínicas adjunto à 

Unidade Mista de Saúde, para realizar exames de menor complexidade, tais 

como: sangue, urina, fezes etc. 

Considerando que, por não haver laboratório interno na Unidade, os 

munícipes são obrigados a irem para cidades vizinhas, tendo gastos com 

deslocamento, além de postergarem a realização de exames. 

Requeiro ao Poder Executivo, representado pelo Prefeito Fernando 

Augusto de Siqueira, que providencie a implantação de um laboratório de 

análises clínicas dentro da Unidade Mista de Saúde, para realização de 

exames simples e, se possível, de alta complexidade. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 64/2021  

Considerando que este requerimento é um pedido de muitos 

funcionários públicos. 

Considerando que a família é o pilar do ser humano. 

Considerando que muitas pessoas são adotadas/criadas por seus avós. 

Considerando que no Estatuto do Servidor Público Municipal de Roseira 

Título III – dos Direitos e Vantagens – Capítulo I – artigos III e IV o luto não é 

destinado aos avós. 

Pelos considerandos, requeiro ao Executivo que se solidarize com o 

servidor em luto pela perda de seus avós e, como forma de respeito pelo 

próximo e ao momento difícil, acrescente ao Estatuto luto de 8 (oito) dias pelo 

falecimento dos avós. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 65/2021  

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 o vereador deve cuidar do bem-estar da população, 

principalmente dos funcionários públicos municipais. 

Considerando que está no Plano de Governo do Prefeito, Fernando 

Augusto de Siqueira, a valorização de todos os funcionários públicos, a 

manutenção do fornecimento de EPI’s, além da fiscalização de seu uso. 

Considerando a importância de um órgão que represente os funcionários 

públicos municipais. 

Considerando que a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) é constituída por empregados e representantes do empregador e é 

regulamentada pela NR5. Foi um dos primeiros e mais importantes marcos da 

Segurança do Trabalho e faz parte das obrigações legais das empresas desde 

1944. 

Considerando que a norma NR5 é a regulamentadora do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE que trata sobre a CIPA. Ela foi aprovada pela 

Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, e atualizada pela Portaria SIT n.º 

247, de 12 de julho de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

Considerando que o objetivo da CIPA é a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes da vida e a promoção da saúde do trabalhador, 

observando de forma contínua as condições de trabalho em todos os 

ambientes de uma empresa. 

Considerando que a NR5 determina um número especifico de 

funcionários que devem fazer parte da CIPA, ou seja, quantos empregados 

efetivos e suplentes são necessários para formar a comissão. 

Considerando que a estrutura da CIPA será formada da seguinte forma: 

- Presidente: representante do empregador 

- Vice-presidente: representante dos empregados 

- Secretário: indicado pelos membros da CIPA 



 
 

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 
 

Pelos considerandos, requeiro ao Prefeito Municipal, senhor Fernando 

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

possibilidade da criação da CIPA em nosso município. 

Que deste se 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, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 66/2021  

Considerando ser função do vereador a ligação entre o governo e o 

povo, ouvindo os reclames da população e sempre procurando atender às 

solicitações que são para o bem de toda a população. 

Considerando que o canil é o local onde abriga nossos animais e 

devemos ter muito cuidado e amor por eles. 

Considerando que os trabalhos no canil, muitas vezes, sobrecarregam a 

prestação de serviços da veterinária. 

Considerando a necessidade de se ter um auxiliar com conhecimentos 

na área para ajudar nos trabalhos diários. 

Requeiro do Executivo Municipal a possibilidade de se contratar um 

estagiário para o canil, haja vista que, na falta ou ausência da veterinária, os 

procedimentos mais comuns, como: prestar cuidados de higiene aos animais, 

efetuar a limpeza e organização do espaço de trabalho, dar atendimento e 

recepção ao munícipe precisam continuar sendo prestados. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de março de 2021. 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 

 


