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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 

  

  



 
 

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 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; 
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- 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 
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 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 
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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 
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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 

  



 
 

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 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 
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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 
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REQUERIMENTO Nº 67/2021  

Considerando que a MRS Logística vem se preocupando cada vez mais 
em diminuir os acidentes nas linhas férreas que cortam as cidades. 

Considerando que a empresa executou duas importantes obras de 
melhorias de acessibilidade no trecho da linha férrea que corta o nosso 
município. 

Considerando que o Residencial Veloso necessita de obra, além de 
melhorias de acessibilidade. 

Considerando que a passagem é utilizada por muitos moradores, 
ciclistas, alunos e portadores de deficiência para acessar a parte alta e baixa 
do residencial. 

Pelos considerandos, peço respeito, atenção e execução por parte da 
MRS Logística. Requeiro ao senhor Rômulo Alves, gerente da MRS Logística, 
que faça obras de melhorias na passagem de pedestres do Residencial Veloso. 

 

 

 

 

 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 
 
 

Vereador Francisco da Silva Moreira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 68/2021  

Considerando que o município não tem um parque ambiental ecológico. 
Considerando que nossa cidade não possui uma área de lazer destinada 

à visitação das famílias. 
Considerando que nossa cidade pode ganhar muito com o parque por 

questões ambientais. 
Considerando que nossos alunos seriam os primeiros a serem 

privilegiados com o local, podendo visitá-lo e participar de aulas práticas de 
ecologia e preservação ambiental, além de aprender sobre a fauna e a flora. 

Considerando que o parque pode gerar empregos em vários sentidos. 
Considerando que a prefeitura poderia disponibilizar alvarás de 

funcionamento de carrinhos de sorvete, pipoca, algodão doce etc. 
Considerando que dentro do parque pode ter um viveiro de mudas de 

árvores nativas e flores para plantio no próprio parque e em nossa cidade. 
Considerando que, dependendo da área destinada à obra do parque, 

poderia ter até um lago com criação de peixes de nossa região, parques 
infantis, pistas de skate e bicicleta, áreas de piquenique etc, tudo destinado ao 
lazer. 

Pelos considerandos requeiro ao senhor prefeito, Fernando Augusto de 
Siqueira, e vice, Altair Rangel, que estude com carinho a criação deste parque 
ecológico, uma vez que seria de grande importância para a população. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 
 
 

Vereador Francisco da Silva Moreira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 69/2021  

Considerando que é dever do vereador fiscalizar e sugerir medidas ao 

executivo. 

Considerando que as praças em frente à igreja Santa Terezinha e 

próxima à Escola Padre Geraldo, no Jardim Primavera, além da rodoviária 

sofreram reformas em, aproximadamente, 5 meses. 

Considerando que esses locais reformados estão danificados soltando 

pisos e com rachaduras. 

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

planilha orçamentaria, projeto de execução, memorial descritivo e laudo de 

entrega das obras citadas. 

Que deste se dê conhecimento ao CONDIC, ao Jornal Regional da 

Rádio Aparecida (Rádio POP), ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 70/2021  

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

benefícios à população. 

Requeiro à empresa de telefonia VIVO que faça os reparos necessários 

e conserte o emaranhado de fios na Rua Renato Giovanelli, no bairro Vila 

Roma. 

Que deste se dê conhecimento ao Executivo Municipal e à senhora Aline 

Carvalho Fava. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 71/2021  

Considerando que é dever do vereador promover ações que geram bem-

estar aos munícipes. 

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

informação de quais procedimentos são executados nos consultórios dentários 

municipais. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 72/2021 

Considerando que o Agente Comunitário de Saúde é um programa 
mantido pelo Governo Federal, que repassa mensalmente o valor para seu 
custeio. 

Considerando que essa importante classe do funcionalismo público, que 
tem contato direto com a população, precisa ser mais valorizada. 

Considerando que os agentes são importantes para o Sistema Único de 
Saúde, pois facilitam o acesso da população à saúde e à prevenção de 
doenças. 

Considerando que a portaria GM/MS nº 3.317, de 07 de dezembro de 
2020, fixa o valor do incentivo financeiro federal de custeio em R$ 1.550,00 (um 
mil, quinhentos e cinquenta reais) por mês por agente comunitário em 2021. 

Considerando que fica definido que os recursos orçamentários dessa 
portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo 
onerar a Funcional Programática 10.301.5019.219A - Piso de Atenção Básica 
em Saúde, no plano orçamentário PO - 0002 - Agente Comunitário de Saúde. 

Considerando que a portaria entrou em vigor, com efeitos financeiros a 
partir da competência financeira de janeiro de 2021. 

Considerando a reivindicação dos servidores que querem seu piso 
salarial corrigido de acordo com o repasse da União. 

Pelos considerandos, requeiro ao Prefeito Municipal que estude a 
possibilidade de repassar os valores aos agentes, em decorrência da portaria 
citada.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 
 
 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 
Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 73/2021 

O município de Roseira não possui instituição de ensino com o 
oferecimento de cursos para qualificação profissional, seja técnico ou 
profissionalizante. 

Nesse passo, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
tem firmado diversos convênios com inúmeros municípios no estado, visando o 
processamento de um projeto político pedagógico e, consequente, 
descentralização entre as ETEC’s e prefeituras municipais. 

O convênio com o Centro Paula Souza é uma forma de expansão da 
instituição no município, instalando cursos profissionalizantes que atendam à 
demanda do mercado de trabalho local, ampliando o acesso à educação 
pública de qualidade para todos os munícipes. 

Essa medida amplia a democratização do acesso de muitos jovens à 
educação e ao mercado de trabalho, possibilitando o incremento da renda 
familiar e o avanço econômico do país. 

A necessidade é evidente, pois a maioria dos jovens e adultos não 
chegam às universidades, ou seja, vão para o mercado de trabalho sem 
preparação e qualificação profissional. 

As indústrias e empresas locais precisam de técnicos para desempenhar 
as atividades que exigem a qualificação respectiva e o ensino profissional é 
uma alternativa para levar profissionais qualificados para as empresas mais 
rapidamente. 

Feitas tais considerações, fica clara a grande contribuição que o curso 
técnico e curso profissionalizante proporcionam para o mercado de trabalho, 
para a economia brasileira e para a sociedade em geral. 

Sendo assim, requeiro ao Poder Executivo, representado pelo Prefeito 
Fernando Augusto de Siqueira, que providencie, se possível, o convênio de 
cooperação técnico educacional a ser celebrado entre a administração 
municipal e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, visando 
a oferta de curso técnico e curso profissionalizante por meio de uma escola 
técnica de grande prestígio e alto conceito no cenário brasileiro à população de 
Roseira.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2021. 
 
 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 74/2021 

Considerando a grande demanda de serviços que tem sobrecarregado 

os profissionais da Assistência Social que, com a pandemia, houve um 

aumento considerável de famílias em busca por auxílio. 

Requeiro ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a 

possibilidade de contratar mais profissionais da Assistência Social para 

trabalhar na Secretaria de Promoção Social. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 75/2021 

Considerando a necessidade de se ter um transporte entre Roseira 

Velha e Roseira Nova. 

Considerando que muitos moradores de Roseira Velha acabam tendo 

que se deslocar até Aparecida para ir a lotéricas, mercados, farmácias. 

Requeiro ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a 

possibilidade de colocar um meio de transporte entre Roseira Velha e Roseira 

Nova, pois os moradores necessitam urgente desse benefício.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 76/2021 

Considerando que a Prefeitura emprega muitos funcionários. 

Considerando a necessidade de melhor identificação das equipes de 

trabalho de cada setor da prefeitura e afins. 

Considerando que no DSM (Departamento de Serviços Municipais) há 

muitos funcionários, nos quais eu também me enquadro. 

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

vice, José Altair da Silva Rangel, que vejam a possibilidade de comprar 

uniforme para todos os servidores do DSM.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 77/2021 

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 interesse da população. 

Considerando que a Avenida Savério Mario Ardito, nº 962, existe um 

bueiro aberto, onde acumula água, trazendo riscos de contaminação e 

proliferação de doenças como exemplo a dengue. 

Considerando que no mesmo local tem uma árvore que precisa ser 

podada, pois está tocando a rede elétrica, além de que os galhos estão 

obstruindo a luz do poste, trazendo riscos para as pessoas que transitam por 

ali, em especial no período noturno. 

Considerando que o pedido deste requerimento já foi feito de forma 

verbal pelo nobre vereador Adriano Leão Santana ao prefeito municipal, que 

encaminhou uma equipe ao local para fazer limpeza, mas o problema não foi 

totalmente solucionado. 

Pelos considerandos, requeiro ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção das questões supracitadas, como forma de restaurar a segurança 

e tranquilidade do local. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o Jornal O Roseirense.  

 

 

 

 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 78/2021 

Considerando que compete aos vereadores fiscalizar e apontar 

eventuais irregularidades e ilegalidades que estejam sendo praticadas em 

prejuízo do patrimônio público. 

Considerando que está em curso a construção de um prédio comercial 

na Rua Dom Epaminondas, no terreno limítrofe ao do terminal rodoviário do 

município. 

Considerando que, aparentemente a obra é ilegal, visto que o acesso à 

construção se dá por meio do estacionamento da Rodoviária, de forma que não 

existe a edificação do muro de divisa entre os terrenos, havendo confusão 

entre a área pública e a construção privada. Por essas razões, requeremos que 

Vossa Excelência apresente à Câmara Municipal as seguintes informações: 

- Quem é o proprietário do terreno limítrofe ao do terminal rodoviário? 

- A construção possui alvará da prefeitura? Quem é o seu titular, assim 

como o engenheiro responsável? 

- Há aprovação do projeto de construção? Em caso positivo, qual o 

nome do servidor público responsável pela autorização? 

- A construção privada está invadindo área pública? 

- O projeto da construção, caso exista, está dentro das disposições 

administrativas de construção do município de Roseira? 

- Qual o nome do servidor púbico responsável pela fiscalização da obra? 

Tais questionamentos são essenciais para avaliar se a construção 

preenche os requisitos legais, em especial o previsto no Art. 1.299, do Código 

Civil Brasileiro que afirma que “O proprietário pode levantar em seu terreno as 

construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos 

administrativos”. 

De forma complementar, requeremos: 

- A cópia integral do processo administrativo de autorização da 

construção, caso exista. 



 
 

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 

 
- Cópia da matrícula atualizada do terreno onde está edificado o terminal 

rodoviário, assim como sua respectiva metragem e croqui, a fim de verificar se 

a obra privada está invadindo a área pública. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, à Rádio 

Aparecida, ao Jornal O Roseirense e ao Ministério Público Estadual.  

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

Vereadores Adriano Leão Santana e João Newton Vieira 

Autores do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 79/2021 

Considerando a grave crise financeira que assola o país, em razão da 

pandemia causada pela COVID-19. 

Considerando a vulnerabilidade da população mais carente, que sofre 

com o desemprego e, consequentemente, com a ausência de recursos para 

manter a própria subsistência. 

Requeiro ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que 

suspenda a cobrança do Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial 

Urbano (IPTU) por 60 (sessenta) dias, sendo as parcelas diluídas futuramente, 

sem a cobrança de juros e multa. A medida é de extrema urgência e 

imprescindível, pois visa atender às pessoas que estão com suas rendas 

prejudicadas devido às medidas de contenção da doença COVID-19, que 

preveem, por exemplo, o isolamento social e o fechamento de diversas 

empresas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 80/2021 

Considerando que é dever do vereador apresentar projetos de 

regulamentação de leis que vão ao encontro dos direitos dos funcionários 

públicos. 

Considerando que os funcionários da Câmara Municipal de Roseira não 

têm direito ao vale-transporte. 

Considerando que alguns servidores da Câmara residem em outras 

localidades. 

Pelos considerandos, requeiro à Exma. Senhora presidente, Maria 

Cecília dos Santos Duque, que envie ao plenário desta Casa de Leis projeto de 

regulamentação do vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal de 

Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 81/2021 

Considerando que o viaduto que liga o bairro Pedro Leme ao centro de 

Roseira tem um grande fluxo de veículos, caminhões, ônibus, ciclistas e 

pedestres. 

Considerando que este viaduto é de mão dupla e única nos dois 

sentidos, não comportando ciclistas e pedestres na pista de rolamento para a 

travessia. 

Pelos considerandos, requeiro ao senhor prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, a possibilidade de instalar placas de advertência e proibição nos dois 

sentidos, orientando a todos a não utilizarem a pista de rolamento para fazer a 

travessia do viaduto e, assim, resguardar todos os motoristas, ciclistas e 

pedestres que utilizam este caminho em eventuais acidentes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 82/2021 

Considerando que a concessão de benefícios eventuais é um direito 
garantido em lei e de longo alcance social. 

Considerando que os benefícios eventuais da Assistência Social, 
previstos no artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 
Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, integram o conjunto de 
proteções da política de Assistência Social e, neste sentido, inserem-se no 
processo de garantia do acesso à proteção, ampliando e qualificando as ações 
protetivas. 

Considerando que os benefícios eventuais se destinam aos cidadãos e 
às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o 
enfrentamento de contingências sociais e que a ocorrência provoca riscos e 
fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de 
seus membros. 

Considerando que o benefício eventual prestado pelo nascimento é uma 
prestação temporária, não contributiva, a ser ofertada em pecúnia e/ou em 
bens materiais, para minimizar a vulnerabilidade provocada por nascimento de 
membro da família. Esse benefício abrange as necessidades do nascituro, dá 
apoio à mãe no caso de natimorto/morte do recém-nascido e apoio à família no 
caso de morte da mãe. 

Considerando que os bens materiais de consumo correspondem ao 
enxoval do recém-nascido, incluindo os itens de vestuário e os utensílios para 
alimentação e higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o 
respeito dos beneficiários 

Considerando que esse benefício eventual é solicitado partir do 7º 
(sétimo) mês de gestação até 60 (sessenta) dias após o nascimento. 

Requeiro ao prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a possibilidade, 
junto à Secretaria da Promoção Social, a regulamentação do benefício eventual 
prestado em virtude de nascimento, pois é de extrema importância para as 
gestantes que se encontram em situação de vulnerabilidade. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 
 
 
 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 
Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 83/2021 

Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em acompanhar todas as ações realizadas no nosso município. 

Considerando que, como vereador e representante do povo, estou 

sempre atento aos acontecimentos do município e às reivindicações dos 

nossos munícipes. 

Considerando que foi lançado pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União, em 2004, o Portal da Transparência do Governo 

Federal, um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações 

sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos 

relacionados à gestão pública do Brasil.  

Considerando que o novo Portal da Transparência reforça, com novos 

recursos e mais informações, sua razão de ser uma ferramenta que permite ao 

cidadão, de forma cada vez mais eficiente, fiscalizar e assegurar a boa e 

correta aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais. 

Considerando que, uma vez carregadas no Portal, as informações são 

disponibilizadas para conhecimento do cidadão de diversas formas, como: 

painéis, consultas detalhadas, gráficos, dados abertos. 

Considerando que o acesso ao Portal não requer usuário nem senha, 

sendo permitido a qualquer cidadão navegar pelas páginas de forma livre, bem 

como visualizar e utilizar os dados disponíveis da forma que melhor lhe convier. 

Considerando que o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de 

Roseira não demonstra a real remuneração de todos os servidores Públicos 

Municipais, apresentando apenas o salário base. 

Considerando que, se consultarmos o Portal da Transparência da 

cidade, verificaremos que alguns funcionários não receberam a equiparação de 

R$ 50,93 constando, desta forma, o salário de R$ 1.049,07 inferior ao mínimo 

exigido que é de R$ 1.100,00. 

 Considerando que, além de vereador, sou professor efetivo no 

município de Aparecida e, no Portal da Transparência, verifica-se a real 

remuneração de todos os servidores, assim como em outros municípios. 
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Considerando que, pelo próprio nome: ¨Portal da Transparência¨, temos 

o direito e o dever de verificar todos os gastos e aplicações do dinheiro público 

no município. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal, Exmo. 

Senhor Fernando Augusto de Siqueira, que cumpra o que determina a lei e 

arrume o mais rápido possível o Portal da Transparência do município, para dar 

mais clareza na aplicação dos recursos públicos recebidos e dos gastos 

efetuados nesta administração.   

Que deste seja enviado uma cópia ao Jornal Regional da Rádio 

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

Unidade Regional Guaratinguetá – UR14 (Mario Milani da Mata Neto – Chefe 

Técnico de Fiscalização), ao Ministério Público de Roseira e ao Jornal O 

Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

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 84/2021 

Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em acompanhar todas as ações realizadas no nosso município. 

Considerando que, como vereador e representante do povo, estou 

sempre atento aos acontecimentos do município e às reivindicações dos 

nossos munícipes. 

Considerando que foi lançado pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União, em 2004, o Portal da Transparência do Governo 

Federal, um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações 

sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos 

relacionados à gestão pública do Brasil.  

Considerando que o novo Portal da Transparência reforça, com novos 

recursos e mais informações, sua razão de ser uma ferramenta que permite ao 

cidadão, de forma cada vez mais eficiente, fiscalizar e assegurar a boa e 

correta aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais. 

Considerando que, uma vez carregadas no Portal, as informações são 

disponibilizadas para conhecimento do cidadão de diversas formas, como: 

painéis, consultas detalhadas, gráficos, dados abertos. 

Considerando que o acesso ao Portal não requer usuário nem senha, 

sendo permitido a qualquer cidadão navegar pelas páginas de forma livre, bem 

como visualizar e utilizar os dados disponíveis da forma que melhor lhe convier. 

Considerando que o Portal da Transparência da Câmara Municipal de 

Roseira não demonstra a real remuneração de todos os servidores públicos, 

apresentando apenas o salário base. 

 Considerando que, além de vereador, sou professor efetivo no 

município de Aparecida e, no Portal da Transparência, verifica-se a real 

remuneração de todos os servidores, assim como em outros municípios. 

Considerando que somos representantes do povo e, portanto, devemos 

dar exemplo à população dos nossos atos. 

Pelos considerados, requeiro à senhora Presidente, Maria Cecília dos 

Santos Duque, que cumpra o que determina a lei e arrume o mais rápido 
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possível o Portal da Transparência do Poder Legislativo, dando clareza e 

exemplo de transparência dos recursos recebidos.   

Que deste seja enviado uma cópia ao Jornal Regional da Rádio 

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

Unidade Regional Guaratinguetá – UR14 (Mario Milani da Mata Neto – Chefe 

Técnico de Fiscalização), ao Ministério Público de Roseira e ao Jornal O 

Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 85/2021 

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

população. 

Considerando que pelo Rio dos Pombos transitam pessoas de todas as 

faixas etárias, desde crianças a idosos. 

Considerando que perto do Rio dos Pombos tem uma academia ao ar 

livre, frequentada pela população. 

Considerando a falta de segurança do local e a ocorrência de acidentes, 

requeiro ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que possa colocar 

guarda-corpo em toda extensão do rio. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril de 2021. 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 86/2021 

Considerando que a qualificação de mão de obra é fundamental para 

concorrer e conseguir uma vaga de emprego. 

Considerando que, devido à crise ocasionada pela pandemia, aumentou 

o desemprego no município. 

Considerando que munícipes da nossa cidade estão enfrentando muitas 

dificuldades, devido à falta de recursos financeiros próprios. 

Considerando que está em andamento a construção de uma fábrica em 

nosso município, que serão ofertadas aproximadamente 400 vagas de 

emprego. 

Considerando que a Meritor é fornecedora de eixos e sistemas para 

drivetrain para veículos comerciais. 

Considerando que a empresa tem necessidade de mão de obra 

qualificada para o trabalho. 

Considerando que os trabalhadores do nosso município podem e devem 

ser incluídos para laborar na empresa Meritor. 

Considerando a necessidade de se ofertar um curso de capacitação de 

mão de obra, destinado a aplicadores, mecânicos, frotistas e vendedores, 

abordando apresentação de linhas de produtos Meritor, passando pelo 

esclarecimento sobre funcionamento, análise de falhas, até a montagem e 

desmontagem de eixo diferencial. 

Considerando o pedido e a preocupação de vários moradores de não 

conseguir vaga por falta de qualificação. 

Requeiro ao Sr. Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a possibilidade 

de fazer uma parceria de cursos de aperfeiçoamento na área de eixos 

diferenciais, para capacitar os participantes a executar corretamente a 

manutenção do componente, bem como identificar qual é a causa raiz dos 

principais problemas que podem ocasionar falhas de um eixo. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril 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 87/2021 

Requeiro ao Exmo. Prefeito, Sr. Fernando Augusto de Siqueira, 

informações se houve a realização da parceria com a empresa SABESP, 

visando a realização de obras de escavação com máquinas no município para 

prolongamento da rede água e esgoto, às margens da Rodovia Abel Fabrício 

Dias, em uma extensão aproximada de 600 metros, localizado no bairro do 

Barretinho, conforme previsto na Lei Municipal 1.653, de 27 de agosto de 2020. 

Caso ainda não tenha sido realizada a parceria com a empresa 

SABESP, informe o Chefe do Poder Executivo a possibilidade de executar e 

cumprir a Lei Municipal em epígrafe. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril de 2021. 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 88/2021 

Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em sugerir medidas ao Executivo. 

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

principalmente dos funcionários públicos municipais. 

Considerando que a licença maternidade é um benefício concedido a 

mães que trabalham e precisam se afastar das atividades profissionais com a 

chegada de uma criança na família. 

Considerando que o período de licença maternidade é garantido pela 

Constituição. 

Considerando que a regra geral estabelece um prazo de 120 dias de 

licença-maternidade para os casos de parto, de adoção de menor de idade ou 

guarda judicial para fins de adoção e, também, no caso de natimorto. E 

estabelece 14 dias no caso de aborto espontâneo para quem tem carteira 

assinada. 

Considerando que a licença começa a contar a partir do momento em 

que a trabalhadora se afasta do trabalho, pode ser até 28 dias antes do parto 

ou a partir da data do nascimento do bebê. 

Considerando a importância que a mãe tem em nossas vidas, 

principalmente enquanto bebê. 

Considerando que o nosso município cumpre a regra estabelecida pela 

Constituição. 

Considerando que muitos municípios, como por exemplo Aparecida, a 

Lei nº 3638/2010, de 19 de agosto de 2010, ampliou a licença-maternidade 

para 180 dias, sem prejuízo de vencimentos e remuneração. 

Considerando que está no Plano de Governo da atual administração 

manter aberto os canais de diálogo entre os funcionários e a administração 

municipal, incentivando participação e sugestões, promovendo um governo 

verdadeiramente democrático e a valorização de todos os funcionários 

públicos. 

Considerando que este é um pedido de muitos funcionários públicos. 
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Considerando que a ampliação garantirá mais 60 dias para a servidora 

usufruir, integralmente, da maternidade, com salário-maternidade 

correspondente à última remuneração ou subsídio percebido, excluídas as 

vantagens pecuniárias temporárias. 

Pelos considerandos, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal, o 

Exmo. senhor Fernando Augusto de Siqueira, que estude com carinho, e em 

respeito às nossas servidoras municipais, a possibilidade da ampliação da 

licença-maternidade de 120 para 180 dias, seguindo como exemplo o nosso 

município vizinho de Aparecida. 

Que deste seja enviado uma cópia ao Jornal Regional da Rádio 

Aparecida (Rádio Pop), às secretarias do município e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril de 2021. 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 89/2021 

Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em sugerir medidas ao Executivo. 

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

principalmente dos funcionários públicos municipais. 

Considerando que a licença maternidade é um benefício concedido a 

mães que trabalham e precisam se afastar das atividades profissionais com a 

chegada de uma criança na família. 

Considerando que o período de licença maternidade é garantido pela 

Constituição. 

Considerando que a regra geral estabelece um prazo de 120 dias de 

licença-maternidade para os casos de parto, de adoção de menor de idade ou 

guarda judicial para fins de adoção e, também, no caso de natimorto. E 

estabelece 14 dias no caso de aborto espontâneo para quem tem carteira 

assinada. 

Considerando que a licença começa a contar a partir do momento em 

que a trabalhadora se afasta do trabalho, pode ser até 28 dias antes do parto 

ou a partir da data do nascimento do bebê. 

Considerando a importância que a mãe tem em nossas vidas, 

principalmente enquanto bebê. 

Considerando que esta Casa de Leis cumpre a regra estabelecida pela 

Constituição. 

Considerando que muitos municípios, como por exemplo Aparecida, a 

Lei nº 3638/2010, de 19 de agosto de 2010, ampliou a licença-maternidade 

para 180 dias, sem prejuízo de vencimentos e remuneração. 

Considerando que a ampliação garantirá mais 60 dias para a servidora 

usufruir, integralmente, da maternidade, com salário-maternidade 

correspondente à última remuneração ou subsídio percebido, excluídas as 

vantagens pecuniárias temporárias. 

Pelos considerandos, requeiro à Exma. Senhora, Presidente Maria 

Cecília dos Santos Duque, que estude com carinho, e em respeito às nossas 
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servidoras da Câmara Municipal e às vereadoras, a possibilidade da ampliação 

da licença-maternidade de 120 para 180 dias. 

Que deste seja enviado uma cópia ao Jornal Regional da Rádio 

Aparecida e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril de 2021. 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 90/2021 

Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em sugerir medidas ao Executivo. 

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

principalmente dos funcionários públicos municipais. 

Considerando que a licença-paternidade é um benefício concedido ao 

pai de uma criança que acabou de nascer. Isso para que o pai possa ter sua 

presença garantida nos primeiros dias que sucedem ao parto da mulher, além 

de cuidar e se adaptar à nova realidade com um filho. 

Considerando que, em regra, o empregado tem a licença-paternidade 

por 5 dias. Dentro deste período, o pai poderá se afastar do trabalho sem 

perder sua remuneração. 

Considerando que a licença-paternidade padrão são cinco dias corridos 

contados a partir do primeiro dia útil após o nascimento do bebê. Assim sendo, 

se a criança nasce em um sábado e o pai não trabalha aos fins de semana, a 

licença só começa a contar a partir de segunda-feira. 

Considerando que o período de licença-paternidade é garantido pela 

Constituição. 

Considerando que o nosso município cumpre a regra estabelecida pela 

Constituição. 

Considerando que muitos municípios, como por exemplo Aparecida, a 

Lei nº 4.145/18, de 18 de junho de 2018, ampliou a licença-paternidade para 20 

dias contados da data do nascimento da criança, sem prejuízo de vencimentos 

e remuneração. 

Considerando que está no Plano de Governo da atual administração 

manter aberto os canais de diálogo entre os funcionários e a administração 

municipal, incentivando a participação e sugestões, promovendo um governo 

verdadeiramente democrático e a valorização de todos os funcionários 

públicos. 

Pelos considerandos, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal, o 

Exmo. Senhor Fernando Augusto de Siqueira, que estude com carinho, e em 
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respeito aos nossos servidores municipais, a possibilidade da ampliação da 

licença-paternidade de 05 para 20 dias, seguindo como exemplo o nosso 

município vizinho de Aparecida. 

Que deste seja enviado uma cópia às secretarias do município e ao 

Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril de 2021. 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 91/2021 

Considerando o dever e a importância das funções do Poder Legislativo 

em acompanhar todas as ações realizadas no nosso município, principalmente 

nesta Casa de Leis. 

Considerando que somos representantes do povo e, portanto, devemos 

dar ciência à população dos nossos atos. 

Considerando que a licença-paternidade é um benefício concedido ao 

pai de uma criança que acabou de nascer. Isso para que o pai possa ter sua 

presença garantida nos primeiros dias que sucedem ao parto da mulher, além 

de cuidar e se adaptar à nova realidade com um filho. 

Considerando que, em regra, o empregado tem a licença paternidade 

por 5 dias. Dentro deste período, o pai poderá se afastar do trabalho sem 

perder sua remuneração. 

Considerando que a licença-paternidade padrão são cinco dias corridos 

contados a partir do primeiro dia útil após o nascimento do bebê. Assim sendo, 

se a criança nasce em um sábado e o pai não trabalha aos fins de semana, a 

licença só começa a contar a partir de segunda-feira. 

Considerando que o período de licença-paternidade é garantido pela 

Constituição.  

Considerando que esta Casa de Leis cumpre a regra estabelecida pela 

Constituição. 

Considerando que muitos municípios, como por exemplo Aparecida, a 

Lei nº 4.145/18, de 18 de junho de 2018, ampliou a licença paternidade para 20 

dias contados da data do nascimento da criança, sem prejuízo de vencimentos 

e remuneração. 

Pelos considerandos, requeiro à Exma. Senhora Presidente, Maria 

Cecília dos Santos Duque, que estude com carinho, e em respeito aos nossos 

servidores da Câmara Municipal, a possibilidade da ampliação da licença-

paternidade de 05 para 20 dias. 

Que deste seja enviado uma cópia ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril de 2021. 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 92/2021 

Considerando que o §2º do artigo 63 da Lei nº 809, de 10 de fevereiro de 

1995 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Roseira), 

assegura como prêmio em pecúnia ao servidor municipal o equivalente a 1 

(um) mês de remuneração base por ano de serviço prestado, limitado a 20 

vezes do valor, pela sua dedicação e efetivo exercício. 

Considerando que, muitas vezes, o servidor falece após ter se dedicado 

e exercido seu cargo efetivamente por mais de 20 anos antes de se aposentar. 

Considerando que, muitas vezes, a remuneração do agente público do 

município constitui a única fonte de subsistência da família. 

Pelos considerandos, requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito, que envie 

Projeto de Lei alterando o parágrafo supramencionado acrescentando o 

servidor que venha a falecer após ter prestado 20 anos de efetivo exercício ao 

município, para que a família faça jus ao valor em pecúnia desse tempo de 

remuneração. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de abril de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 93/2021 

Ementa: requer providências sobre vazamento de esgoto localizado na Rua 

Marinete Barros Costa 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: SABESP 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal e das empresas prestadoras de serviços públicos no 

município 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 na Rua Marinete Barros Costa, atrás do PSF do 

Bairro do Pedro Leme, existe um vazamento de esgoto que está contaminando 

o córrego do bairro e trazendo transtornos para a população local. Segundo 

moradores do bairro, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo – SABESP já foi acionada várias vezes e não resolveu o problema. O 

local está com mau cheiro e pode causar risco de contaminação para animais e 

moradores da região. 

Considerando que a omissão a respeito pode caracterizar crime 

ambiental e contra a saúde pública. Vale ressaltar que se trata de um problema 

social, ambiental e de saúde pública, que afeta a qualidade de vida dos 

moradores e impacta nas finanças do município, fazendo com que precisem 

investir cada vez mais no sistema de saúde para tratar de doenças causadas 

pelos problemas de saneamento básico no município. 

Pelos considerandos, solicito à Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – SABESP que tome as devidas providências a respeito 

dos problemas supracitados. 
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Que deste seja encaminhada uma cópia ao Executivo Municipal, ao 

CONDIC, à Rádio Aparecida, ao Jornal O Roseirense e ao Ministério Público. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 94/2021 

Ementa: requer a religação do refletor localizado na Rua Benedito Monteiro 

dos Santos 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: EDP- Bandeirantes 

 
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal e das empresas prestadoras de serviços públicos no 
município 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 na Rua Benedito Monteiro dos Santos, no bairro do 
Pedro Leme, em frente ao portão do PSF, existe um refletor que ajuda a 
melhorar a iluminação de uma viela no local.  

Considerando que a viela está escura, o que traz riscos aos moradores. 
Vale ressaltar que este refletor foi desligado pela EDP Bandeirantes, 
mantendo-se assim até hoje.  

Pelos considerandos, solicito à EDP-Bandeirantes que ligue novamente 
o refletor da rua supracitada e permita aos moradores ter um local com mais 
segurança e comodidade. 

Que deste seja encaminhada uma cópia ao Executivo Municipal, ao 
CONDIC e ao Jornal O Roseirense. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 
 
 
 

Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 95/2021 

Ementa: solicita a reutilização dos postes de concreto na zona rural da cidade, 

caso estejam em bom estado de conservação 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: EDP Bandeirantes 

 

Considerando o bom estado de conservação dos postes que estão 

sendo retirados. 

Considerando que a reutilização pode ajudar a EDP no descarte e ainda 

colaborar com a zona rural. 

Requeiro à EDP Bandeirantes a possibilidade de reutilizar na zona rural 

os postes de concretos que estão sendo trocados, já que os postes deste local 

se encontram bem desgastados devido ao tempo e deterioração. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 96/2021 

Ementa: solicita informações sobre a situação da Rua João Damasceno de 

Paula Santos 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o declive localizado na esquina da Rua João Damasceno 

de Paula Santos, no Pedro Leme. 

Considerando que esse declive acumula água da chuva em frente às 

casas da esquina. 

Considerando que, segundo os moradores, a atual gestão já esteve no 

local e disse que era uma situação de fácil resolução. 

Considerando que os moradores estão no aguardo de um 

posicionamento do Executivo. 

Requeiro ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, 

informações sobre atual situação da Rua João Damasceno de Paula Santos, 

no bairro Pedro Leme. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 97/2021 

Ementa: solicita iluminação no viaduto que liga Roseira Velha e o posto Arco-

Íris 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as demandas da cidade. 

Considerando que o viaduto que vai de Roseira Velha até o restaurante 

e posto Arco-Íris é local onde pessoas fazem sua caminhada e é caminho para 

o trabalho, entre outros. 

Considerando que o viaduto é muito escuro e traz riscos para quem 

transita por lá. 

Pelos considerandos, solicito ao Poder Executivo que coloque 

iluminação no local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 98/2021 

Ementa: solicita ao prefeito que faça contato com o excelentíssimo prefeito da 

cidade de Lagoinha sobre a implantação da Frente de Trabalho 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que na cidade de Lagoinha o prefeito Tiago Magno de 

Oliveira conseguiu implantar a Frente de Trabalho seguindo alguns critérios. 

Solicito ao Executivo que estude a possibilidade de implantação da 

Frente de Trabalho em Roseira, seguindo os critérios e as leis utilizados pelo 

prefeito. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 99/2021 

Ementa: solicita reparos e conserto de emaranhado dos fios da cidade 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Vivo Telefonia 

 

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

benefícios e segurança à população. 

Considerando que, por toda cidade, existem fios soltos e caídos nas vias 

públicas, o que pode causar acidente por quem transita nos locais. 

Requeiro à empresa de telefonia VIVO que faça os reparos necessários 

e conserte o emaranhado de fios em toda a cidade, pois está causando 

poluição visual e riscos aos munícipes. 

Que deste se dê conhecimento ao Ministério Público e à senhora Aline 

Carvalho Fava. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 100/2021 

Ementa: solicita a criação do Sistema Municipal de Cultura 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

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

nosso município. 
Considerando que a cidade de Roseira conta com muitos artistas 

talentosos em vários segmentos. 
Considerando que tais artistas precisam e merecem mais 

representatividade junto ao poder público. 
Considerando que é preciso que se tenha a participação popular nas 

decisões que vão de encontro aos anseios e processos culturais em nosso 
município. 

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

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 de cultura do 
estado de São Paulo, e promoveu diversas atividades culturais na cidade 
Roseira. 

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

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

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, Secretaria de 
Educação de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 101/2021 

Ementa: requer instalação de lombo-faixa e placas de sinalização de trânsito 

entre a Rua Antônio Domingos Vieira e a Avenida Deputado Federal Dr. Mário 

Tamborindeguy 

Autoria: Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que na Rua Antônio Domingos Vieira, próximo ao 

cruzamento com a Avenida Deputado Federal Dr. Mário Tamborindeguy, 

possui intenso trânsito de pedestres e veículos, principalmente por ser a 

entrada principal da cidade. 

Considerando que naquele trecho da rua possui considerável tráfego de 

veículos que seguem à região da Avenida Deputado Federal Dr. Mário 

Tamborindeguy. 

Considerando que os horários de entrada e saída de trabalhadores e 

alunos de instituições de ensino coincide com os horários de pico do sistema 

viário, deixando evidente o risco de atropelamentos de pedestres, sendo que a 

maioria dos veículos não respeita a travessia de pedestre naquele ponto da via. 

Frente a essa situação, vimos que a instalação de uma lombo-faixa pode 

oferecer segurança para os pedestres, pois os veículos serão obrigados a 

reduzir a velocidade para atravessar e ficarão mais propícios a obedecer a 

passagem dos pedestres. 

Além disso, devem ser instaladas placas de sinalização, como as de 

“Pare”; “Preferência”; “Proibido parar e estacionar” e faixa amarela naquela 

localidade retro apontada. 

Ante o exposto, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades 

regimentais, requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que, por meio 

do setor competente, informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de 

instalar uma lombo-faixa na Avenida Deputado Federal Dr. Mário 

Tamborindeguy, próxima à Rua Antônio Domingos Vieira, para dar mais 

segurança aos pedestres que transitam pelo local. 
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Ademais, requeiro também o estudo da viabilidade de instalação de 

placas de sinalização no local, tais como: “Pare”, “Preferência” “Proibido parar 

e estacionar”; “faixa amarela” etc. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Isaías Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 102/2021 

Ementa: solicita informações sobre quais empresas e/ou pessoas físicas 

realizaram doações de cestas básicas a Prefeitura Municipal e critérios 

adotados para distribuição de cestas básicas a população. 

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, com a pandemia, muitas pessoas estão 

desempregadas e necessitam da ajuda da Promoção Social, por meio de 

cestas básicas. 

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

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

Promoção Social, as seguintes respostas: 

- Quantas famílias são cadastradas para o recebimento mensal de 

cestas básicas na Promoção Social? 

- As doações recebidas são só de pessoas jurídicas ou pessoas físicas 

também podem doar? 

- Quais empresas já doaram cestas básicas para o município? (Caso 

autorizaram tais divulgações) 

- Existem critérios para a distribuição destas cestas básicas 

acompanhadas pelas assistentes sociais? 

- Quantas assistentes sociais estão locadas nesta secretaria? 

- Quantas cestas básicas são compradas mensalmente para atender as 

famílias que já são atendidas mensalmente? 

- Há excedente de cestas básicas para atender casos inesperados? 
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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 do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 103/2021 

Ementa: requer informações se há necessidade de contratação de uma 

veterinária para fazer castração dos animais alojados no Canil Municipal 

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 a importância do canil para nossa cidade. 

Considerado 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, por meio do Requerimento nº45/2021, de autoria do 

nobre vereador Adriano Leão Santana, no dia 22 de fevereiro, vários 

questionamentos foram feitos a respeito do Canil Municipal. 

Considerando que estes questionamentos foram pertinentes, pois 

tiveram o objetivo de proteger os animais e de diminuir os gastos efetuados, 

uma vez que foi questionado o preço pago pelo saco de ração comprado na 

gestão anterior. 

Considerando que no dia 08 de março recebemos a Mensagem 

nº06/2021, do Prefeito Municipal, respondendo todas as perguntas. 

Considerando que uma das perguntas era: “Quem são as pessoas que 

compõem a atual equipe técnica do canil municipal?” Tendo como resposta que 

a Dra. Jeana era a Veterinária responsável, porém que ela permanecia até o 

dia 31 de fevereiro. 

Considerado que a Dra. Jeana cuidava de todos os animais com muito 

carinho e era responsável por castrar os animais, pois já estava incluso no seu 

salário. 
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Considerando que, segundo a resposta do Prefeito do dia 08 de março, 

a nova Veterinária responsável é a Dra. Bianca Rezende. 

Considerando que foi feita cotação para castração de animais. 

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

Senhor Fernando Augusto de Siqueira, que responda os seguintes 

questionamentos: 

- Por que contratar uma veterinária para fazer a castração dos animais 

se hoje a Dra. Bianca Rezende é a responsável pelo canil? 

– Qual foi a/o veterinária (o) que apresentou o melhor preço nesta 

cotação? 

– Qual será o valor pago para efetuar este serviço? 

– Quando será feita esta castração? 

– Quantas pessoas estão cadastradas? 

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 o 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 do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 104/2021 

Ementa: convoca a Empresa Telefônica Brasil – Companhia VIVO/AS – a 

prestar informações, pessoalmente, por intermédio de seu representante legal, 

sobre providências a serem tomadas com relação a diversos fios caídos e 

soltos em postes em via pública 

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Roseira 

Destinatário: Telefônica Brasil – Companhia VIVO/SA 

 

Visando garantir mais segurança à população, uma vez que existem 

diversos fios soltos em postes e em via pública, podendo estes ocasionar 

acidentes fatais, a Mesa Diretora requer que seja o representante legal da 

Empresa Concessionária de Serviço Público notificada a prestar informações, 

pessoalmente, em sessão plenária nesta Casa de Leis, conforme previsto na 

Lei Orgânica do Município, em seu artigo 8º, inciso XI, in verbis: 

 

Artigo 8º - compete à Câmara privativamente, as 

seguintes atribuições, entre outras: 

XI – Convocar, por requerimento de vereador ou suas 

comissões, Secretários do Municípios, dirigentes de 

entidades da administração direta e das empresas 

Públicas, sociedades de econômica mista, autarquias e 

fundações públicas, para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assuntos previamente determinados, 

importando crime de responsabilidade ou desobediências, 

a ausência sem justificativa; 

 

As reclamações sobre os fios soltos/amarrados são constantes, bem 

como por inúmeras vezes tem-se discutido nesta Casa de Leis assuntos 

relacionados aos serviços prestados por Vossa Senhoria, sendo imprescindível 

que seja prestado informações sobre os fatos descritos, pois providências 

devem ser tomadas para a fim de amenizar os impactos de poluição visual 
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decorrentes do excesso de fios mal posicionados, soltos, amarrados ou em 

desuso e, principalmente, caídos no chão. 

Não se pode deixar de lado que existem regras para o uso de postes em 

vias públicas, bem como que obrigam empresas de energia, telefonia, TV a 

cabo, internet, entre outras, a respeitarem as normas técnicas de ocupação 

ordenada de postes e a promoverem a regularização e a retirada dos fios 

inutilizados. 

Salientamos que as empresas na qualidade de concessionária de 

serviço Público respondem objetivamente por eventual dano causado a 

terceiros, ou seja, independentemente de culpa, conforme previsto no artigo 37, 

§6º, da Constituição Federal. 

Oficie-se com urgência a Empresa Vivo S/A, situada na Avenida Petroni 

Junior, nº 1.464, Jardim das Acácias, São Paulo, CEP: 04707-000, uma cópia 

do presente servirá como ofício de convocação. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

- Presidente - 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

- Vice-Presidente - 

 

 

Vereador Isaías Eleutério da Silva 

1º Secretário 

Vereador Adriano Leão Santana 

2º Secretário 
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REQUERIMENTO Nº 105/2021 

Ementa: Convoca a Empresa Sabesp a prestar informações, pessoalmente, 

por intermédio de seu representante legal, sobre providências a serem 

tomadas com relação às más condições da rede de esgoto, bueiros e outras 

anomalias 

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Roseira 

Destinatário: SABESP - Empresa de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo 

 

Considerando as diversas reclamações dos munícipes relacionados à 

prestação de serviço fornecido por Vossa Senhoria, a Mesa Diretora requer 

que seja o representante legal da Empresa Concessionária de Serviço Público 

notificado a prestar informações, pessoalmente, em reunião a ser designada 

nesta Casa de Leis, conforme previsto na Lei Orgânica do Município, em seu 

artigo 8º, inciso XI, in verbis: 

 

Artigo 8º - compete à Câmara privativamente, as 

seguintes atribuições, entre outras: 

XI – Convocar, por requerimento de vereador ou suas 

comissões, Secretários do Municípios, dirigentes de 

entidades da administração direta e das empresas 

Públicas, sociedades de econômica mista, autarquias e 

fundações públicas, para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assuntos previamente determinados, 
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importando crime de responsabilidade ou desobediências, 

a ausência sem justificativa; 

 

Oficie-se com urgência a Empresa SABESP- Empresa de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo, uma cópia do presente servirá como ofício 

para convocação. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

- Presidente - 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

- Vice-Presidente - 

 

 

Vereador Isaías Eleutério da Silva 

1º Secretário 

Vereador Adriano Leão Santana 

2º Secretário 
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REQUERIMENTO Nº 106/2021 

Ementa: Requer ao Exmo. Prefeito Municipal, seja estudado a possibilidade de 

adquirir um terreno para fins de destinar ao programa Nossa Casa e, viabilizar 

uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano – CDHU em prol 

dos Munícipes da Cidade de Roseira 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

 

Considerando que o Nossa Casa é um programa inovador lançado pelo 

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Habitação, que 

promove parcerias entre o Estado, as prefeituras e a iniciativa privada para 

fomentar a produção de unidades habitacionais em imóveis públicos para as 

famílias de baixa renda. 

Considerando que o programa vai reduzir atendendo as famílias com 

renda de até três salários-mínimos e/ou que recebem auxílio moradia. Esse 

segmento é a prioridade do governo estadual e para ele o programa 

proporcionará uma nova alternativa. 

Considerando que o programa vai oferecer habitações a preços sociais, 

ou seja, com valores reduzidos em relação ao mercado e que famílias com 

renda entre um a dez salários-mínimos poderão participar. 

Considerando que as modalidades do programa, conforme previsto no 

Decreto nº 64.419, de 2019, e na Resolução SH nº 54/2019 (publicada no 

Diário Oficial em 25 de setembro de 2019), são definidas em função dos 

imóveis nos quais serão implantados os empreendimentos, podendo ocorrer 

em imóveis públicos dos municípios ou do Estado, em imóveis da CDHU e em 

imóveis privados, tanto de entidades como de empresas. As modalidades são 

denominadas, respectivamente, Nossa Casa - Preço Social (modelo de 

fomento habitacional por apoio técnico conveniado, regulado pela Resolução 

SH nº 59/2019, publicada no Diário Oficial em 26 de setembro de 2019), Nossa 

Casa - CDHU e Nossa Casa - Apoio. 
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Vale ressaltar que os empreendimentos sempre serão destinados a 

habitações de interesse social, conforme lei nº 12.801 de 15 de janeiro de 

2008. 

Considerando que a integração entre o Estado, os municípios, o 

Governo Federal e a iniciativa privada vão propiciar a conclusão dos 

empreendimentos de forma rápida, com qualidade e em condições especiais 

para as famílias mais carentes. Os municípios entrarão na parceria 

disponibilizando os imóveis, as incorporadoras com a construção dos conjuntos 

e o Estado e o Governo Federal com os subsídios. 

Essa união ampliará a oferta de habitações de interesse social e criará 

uma opção no sistema habitacional do Estado de São Paulo que possibilitará 

às famílias a aquisição da casa própria a preços abaixo do mercado e de forma 

mais acessível. 

Pelos considerandos, requeiro ao exmo. Prefeito, que estude a 

possibilidade de adquirir um terreno para o programa Nossa Casa e 

regulamentação da área, uma vez que a CDHU entra com a mão de obra na 

localidade que o município oferece. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 107/2021 

Ementa: Requer seja estudado a possibilidade de elaborar um estudo técnico 

detalhado para fins de implantar uma subestação de energia no Município, em 

parceria com a Empresa Bandeirante Energia EDP 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Com a implantação de uma subestação de energia elétrica no município 

de Roseira os Munícipes, empresas, órgãos públicos e município vizinhos terão 

diversos benefícios, como: diminuição do índice de desligamentos e quedas de 

energia, inexistência de instabilidade e oscilações nas tensões, tarifas 

reduzidas ao usuário residente e domiciliado no município sede da subestação 

de energia, além de ser fato gerador de criação de vagas de emprego, e sendo 

um verdadeiro atrativo para que empresas se instalem no Município. 

A construção de uma subestação de energia no Município vai melhorar 

consideravelmente o abastecimento de energia elétrica na cidade e em outras 

vizinhas que hoje também sofrem com constantes oscilações e até falta de 

energia por causa da sobrecarga. 

É notória a necessidade de expansão do sistema elétrico devido ao 

crescente aumento de energia nos últimos anos. As resoluções dos problemas 

relacionados à geração e transmissão de energia tornaram-se pontos 

estratégicos dentro da política brasileira, comprovado nos últimos anos com a 

criação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que está relacionada com a 

expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

A região de Roseira em questão apresenta como característica um forte 

pólo turístico, somado ao crescimento do número de empresas e também da 

população local, que em conjunto proporcionam um mercado consumidor em 

potencial. 

Dessa forma, é imprescindível que haja um estudo detalhado para 

possibilitar um adequado atendimento às demandas energéticas da 

municipalidade e cidades adjacentes. 
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Requeiro, após ouvido o Plenário na forma regimental, do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. Fernando Augusto de Siqueira, a 

possibilidade de um estudo técnico detalhado para implantar uma subestação 

de energia no Município em parceria com a Empresa Bandeirante Energia 

EDP. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 108/2021 

Ementa: requer fornecimento de cópia das fotos constantes no laudo de 

vistoria de todos os veículos cadastrados no município como táxi 

Autoria; João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que todos os veículos cadastrados no município de 

Roseira como táxi devem estar em consonância com a Lei sob o nº 1573 de 29 

de setembro de 2017. 

Considerando que é dever e prerrogativa do vereador fiscalizar. 

Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, 

cópia das fotos anexas aos laudos de vistoria de todos os veículos cadastrados 

no município como táxi. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 109/2021 

Ementa: Convida o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e o Exmo. Sr. Vice Prefeito 

a participarem, presencialmente, do ato solene para posse do suplente, 

Exmo. Sr. Marcelo Vasconcelos, a qual se realizará em Sessão Ordinária no 

dia 17/05/2021, bem como autorizar a participar do ato solene um convidado 

de escolha do nobre suplente 

Requerente: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Roseira 

Destinatário: Prefeito e Vice-Prefeito Municipal 

 

Conforme previsão do artigo 8º do Ato 04/2021, de 26 de fevereiro de 

2021, a Mesa Diretora no usos de suas atribuições legais, após ouvido o 

plenário na forma regimental, convida o Exmo. Senhor Prefeito, Fernando 

Augusto de Siqueira e o Exmo. Senhor Vice Prefeito, José Altair Rangel, para 

juntos participarem da cerimônia de posse do Suplente, o Exmo. Senhor 

Marcelo Vasconcelos, que se realizará em Sessão Ordinária no dia 17/05/2021. 

É com grande satisfação e espírito democrático que a Câmara 

Municipal de Roseira, convida Vossas Excelências a participarem da cerimônia 

de posse do Nobre Suplente e vereador a ocupar a cadeira da Exma. Senhora 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade, tendo em vista estar em gozo de 

licença maternidade pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

Em razão das restrições impostas pelo plano do Governo São Paulo de 

combate a COVID 19 e, conforme ato 04/2021 desta Casa de Leis, após ouvido 
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o plenário, a Câmara Municipal autoriza o suplente a convidar uma única 

pessoa para participar do ato solene, presencialmente. 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

- Presidente - 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

-Vice-Presidente - 

 

 

 

Vereador Isaías Eleutério da Silva 

- 1º Secretário - 

Vereador Adriano Leão Santana 

- 2º Secretário - 
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REQUERIMENTO Nº 110/2021 

Ementa: solicita estudo para resolver a mobilidade urbana da cidade 

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 a população busca e confia no vereador para fazer 
suas reclamações e sugestões. 

Considerando que as ruas da cidade são estreitas e o trânsito de 
Roseira está aumentando muito, causando preocupação aos munícipes, 
principalmente pedestres e ciclistas. 

Considerando que as Avenidas Dino Bueno e João Caltabiano possuem 
diversos estabelecimentos, como: destacamento da Polícia Militar, 
supermercados, açougue, farmácia, imobiliária, cartório etc. 

Considerando que está no Plano de Governo da atual administração o 
estudo para executar o Plano de Mobilidade Urbana e refazer toda a 
sinalização viária (vertical e horizontal) do município. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal, o Exmo. 
Senhor Fernando Augusto de Siqueira, que faça um estudo ouvindo a equipe 
técnica de Engenharia, o 1º Sargento Acácio Venâncio Pereira da Silva, os 
vereadores e até mesmo a população, para resolver com o máximo de 
urgência a situação do trânsito de Roseira. 

Que deste seja enviada uma cópia para o Jornal Regional da Rádio 
Aparecida (Rádio Pop), 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 do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 111/2021 

Ementa: requer saber possibilidade de firmar convênio com a Secretaria de 

Segurança Pública acerca de atividades delegadas à PM no CTB 

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 a população busca e confia no vereador para fazer 
suas reclamações e sugestões. 

Considerando que o trânsito de Roseira está aumentando muito e alguns 
motoristas não respeitam os limites de velocidade, além da necessidade de 
organização desse. 

Considerando que está no Plano de Governo da atual administração a 
implantação da atividade delegada, por meio de convênio com a PM. 

Considerando que o município pode fazer convênio com o Estado de 
São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública, para disciplinar as 
atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, delegando as 
competências de trânsito com a Polícia Militar. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal, o Exmo. 
Senhor Fernando Augusto de Siqueira, que faça um estudo sobre a 
possibilidade de celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da 
Secretaria da Segurança Pública, para atividades do CTB. 

Que deste seja enviada uma cópia para o Jornal Regional da Rádio 
Aparecida (Rádio Pop), 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 do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 112/2021 

Ementa: solicita informações complementares acerca do Ofício nº 78/2021, de 

autoria do prefeito municipal 

Autoria: Adriano Leão Santana e João Newton Vieira 

Destinatário: CCR Nova Dutra 

 

Considerando que foi encaminhado à municipalidade o RI-000055/2021 

informando que o material asfáltico frisado que a CCR Nova Dutra doava aos 

municípios passou a ser leiloado por empresa especializada 

(www.satoleiloes.com.br). 

Em razão disso, solicitamos as seguintes informações complementares: 

- Qual o valor do lance vencedor que arrematou o material fresado? 

- Qual empresa arrematou? 

- Todo o material destinado ao leilão foi arrematado? 

- Existe a possibilidade de realização de doação de eventual material 

frisado não arrematado no leilão ao município de Roseira? 

Tais esclarecimentos são importantes, visto que os frisos até então 

doados ao município de Roseira contribuíam bastante com a realização de 

obras de reparo nas vias municipais. E, caso haja a possibilidade de retomada 

dessas doações, declaramos grande interesse em recebê-las novamente. 

Que deste se dê conhecimento ao CONDIC, ao jornal O Roseirense e à 

Rádio Aparecida. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadores Adriano Leão Santana e João Newton Vieira 

Autores do Requerimento 

   

http://www.satoleiloes.com.br/


 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
REQUERIMENTO Nº 113/2021 

Ementa: requer informações sobre o Ofício AP nº 147/2021, de autoria do 

prefeito municipal 

Autoria: Adriano Leão Santana e João Newton Vieira 

Destinatário: Deputado Estadual André do Prado 

 

Considerando o empenho do deputado Estadual, André do Prado no 

envio de recursos para Roseira. 

Considerando que tais verbas são muito importantes para a nossa 

cidade e contribuem com as melhorias conquistadas pela população. 

Pelos considerandos, requeremos à Vossa Excelência informações do 

Ofício AP nº 147/2021 enviado à DR6 em 12/05/2021, que versa sobre pedido 

do Exmo. Senhor Prefeito, Fernando de Siqueira, sobre o recapeamento e 

pavimentação asfálticas das vias:  

- Estrada Vicinal Pedro Galvão de França Rangel 

- Estrada Sinhara de Barros 

- Trecho de 6km da estrada Vicinal Antônio Fazzeri 

- Trecho de 4km da estrada Francisco de Assis Vieira. 

Que deste se dê conhecimento ao CONDIC, ao jornal O Roseirense e à 

Rádio Aparecida. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereadores Adriano Leão Santana e João Newton Vieira 

Autores do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 114/2021 

Ementa: solicita providências sobre a falta de fita para medir diabetes e frasco 

de sonda para alimentação 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que fui procurado pela população pedindo para que 

cobrasse da atual administração sobre a falta de fita para medir diabetes e do 

frasco de sonda para alimentação na farmácia da Unidade Mista de Saúde. 

Requeiro ao prefeito municipal que tome providências sobre a falta de 

fita para medir a diabetes e o frasco de sonda para alimentação, itens 

importantes para atender a nossa população. 

Que deste seja enviada um cópia ao Ministério Público, ao Condic e à 

Rádio Aparecida. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 115/2021 

Ementa: requer o estudo da possibilidade de fazer convênio com o governo 

estadual para implantação do programa Vida Longa 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o Programa Vida Longa é um projeto inovador que 

integra a política habitacional do estado e tem o caráter protetivo, com parceria 

entre as Secretarias de Estado da Habitação e de Desenvolvimento Social, a 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e prefeituras 

interessadas. 

Considerando que o programa é destinado a idosos que vivem sozinhos, 

em situação de vulnerabilidade social, "Vida Longa é um equipamento que é 

pura dignidade para a melhor idade. Com construção de unidades 

habitacionais, para que cada idoso tenha o seu cantinho, tenha a sua 

privacidade, a sua moradia, um espaço de convivência extremamente 

importante. As unidades são todas adaptadas, ou seja, com barras de apoio, 

piso antiderrapante. Enfim, o projeto é todo pensado para trazer dignidade para 

a população idosa". Os imóveis são projetados segundo parâmetros de 

acessibilidade do Desenho Universal, que estabelecem um conceito 

arquitetônico adaptável para permitir facilidade no uso da moradia por qualquer 

indivíduo com dificuldade de locomoção, temporária ou permanente. Itens de 

segurança e acessibilidade constam no projeto, como barras de apoio, pias e 

louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, 

interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e 

luminosos, piso antiderrapante, recursos de acessibilidade também são 

instalados nas áreas comuns para facilitar a locomoção e dar segurança e 

conforto ao idoso, entre outros benefícios. 

Considerando que participará do programa pessoas com 60 anos ou 

mais, preferencialmente os que vivem sós e com vínculos familiares 

fragilizados. Os idosos devem ter renda de até dois salários-mínimos, residir há 

pelo menos dois anos no município, além de terem autonomia para realizar 

tarefas diárias. 

A cidade participante do programa é responsável pela indicação dos 

beneficiários potenciais, pela doação de terrenos para a construção dos 

imóveis e pelas gestão e manutenção do empreendimento após a conclusão 

das obras. 
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Pelos considerandos, requeiro ao Exmo. Prefeito, que estude a 

possibilidade de adquirir uma área para o programa Vida longa, uma vez que a 

CDHU entra com a mão de obra e execução. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 116/2021 

Ementa: requer cobertura e bancos próximos à mina d’água 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

população. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

benefício e bem-estar social que são de interesse da população. 

Considerando que na praça João Paulo II se localiza uma mina d’água a 

qual é patrimônio para nossa população. 

Considerando que esse é um lugar muito frequentado pela população. 

Solicito ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, 1 (uma) 

cobertura e 2 (dois) bancos um do lado direito e outro do lado esquerdo, pois 

não há proteção para as pessoas que ficam aguardando sua vez e, também 

para pegar água, quando chove ou em dias muito ensolarados. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 117/2021 

Ementa: solicita a iluminação da SP 62 entre o Barretinho e o distrito industrial 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o trecho da rodovia SP 62 entre o bairro Barretinho 

até o distrito industrial é muito utilizado no período noturno por trabalhadores, 

pois muitas fábricas funcionam 24 horas, com troca de turno à 0h e às 2h. 

Considerando que muitos funcionários usam bicicletas e motocicletas 

como meio de transporte até o trabalho. 

Considerando que já houve vários acidentes nesse trecho da rodovia 

envolvendo carros com ciclistas, motociclistas e animais. 

Requeiro ao Senhor prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, junto à 

EDP a iluminação desse trecho, para dar mais segurança a todos que passam 

por esse local. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 118/2021 

Ementa: requer que providencie a aquisição de freezers ou ultra freezers para 

armazenar as vacinas contra a COVID-19 para manter os imunizantes em 

baixa temperatura 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que os novos imunizantes para combate ao novo 

Coronavírus, em especial os da Moderna e da Pfizer, precisam ser 

armazenados em temperaturas mais baixas (entre -65º C e -80º C), 

diferentemente das outras vacinas já aplicadas no Brasil, que podem ser 

mantidas em refrigeradores comuns (com temperaturas entre -2º C e -8º C). 

Considerando que, segundo o Ministério da Saúde, as doses de vacinas 

têm prazo de validade e, quando armazenadas a temperatura de -75º C a -80º 

C elas têm prazo de validade de 06 meses, diferentemente quando 

armazenadas a temperaturas mais altas, podendo, nesses casos, ter prazo de 

validade reduzido, vencendo por até 05 dias se armazenada a -2º C -8º C, e 

por 14 dias se armazenada a -15º C a -25º C. 

Logo, enquanto a maioria das vacinas tradicionais precisam ser 

armazenadas a temperaturas entre -2 °C e -8 °C, a vacina da Moderna requer -

20°C, enquanto a da Pfizer tem que ser conservada a -70 °C. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a Nota Técnica 

36/2021 visando a necessidade de utilização de equipamentos de conservação 

de sangue e hemocomponentes dos serviços de hemoterapia para 

armazenamento das vacinas da COVID-19. 

Nesse particular, a Nota Técnica é referente ao questionamento da 

Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados – CGSH/MS, frente à 

necessidade de atendimento ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do 

Ministério da Saúde que solicita o apoio da Rede de Serviços de Hemoterapia 

(SH) para o armazenamento transitório de vacinas contra o vírus SARS-Cov-2 

que exijam armazenamento em equipamento da cadeia de frio para 
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manutenção de temperaturas muito baixas (-20 °C ou mais baixas), tais como 

câmaras de congelamento e ultra freezers. 

Desta maneira, é patente a necessidade que o município de Roseira 

providencie, caso ainda não tenha, câmara/freezer ou ultra freezers para 

armazenamento das vacinas recebidas pelos Governos estadual e federal. 

Assim, requeiro ao Exmo. Sr. Prefeito Fernando Augusto de Siqueira 

informações técnicas se há na Unidade Mista de Saúde equipamentos 

adequados para armazenar as vacinas contra a COVID-19 na temperatura 

recomendada pela ANVISA e pelo Ministério da Saúde conjuntamente com a 

Secretaria da Saúde Estadual. 

Caso a unidade Mista de Saúde não possua freezer/câmara ou ultra 

freezers para o regular armazenamento, sugiro ao Exmo. Prefeito que 

providencie, em parceria com a Universidade de Taubaté – UNITAU (que 

possui laboratórios com o uso de ultra freezers etc.) ou com o Hospital 

Universitário, empréstimo/consignação dos referidos equipamentos. 

Por fim, caso não consiga adquiri-los por meio de parceria/convênio, 

requeiro ao Exmo. Sr Prefeito a compra dos freezers, para que não haja 

prejuízo na campanha de vacinação dos munícipes, pois, o Brasil assinou um 

contrato para aquisição de 100 milhões de doses das referidas vacinas. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 119/2021 

Ementa: solicita as devidas providências sobre a regularização de todos os 

jazigos do Cemitério Municipal 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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. 

Considerando que é preciso ter mais acessibilidade em todos os pontos 

do cemitério e que temos muitos jazigos danificados e até mesmo destruídos 

pelo tempo, sem nenhuma manutenção. 

Considerando que no cemitério existem poucos jazigos à disposição da 

população e que muitos outros jazigos foram abandonados e podem ser 

utilizado para os munícipes de roseira. 

Considerando que é preciso que seja regularizado todos os jazigos, para 

evitar quaisquer transtornos futuros entre as partes, Prefeitura municipal e 

munícipes. 

Considerando que a regularização dos jazigos do Cemitério Municipal, é 

de responsabilidade do munícipe e que o mesmo precisa regularizar. 

Considerando que todos os jazigos precisam ser regularizados, sejam 

eles os jazigos de categorias: perpétuas, renováveis ou temporárias. 

Pelos considerandos, requeiro ao prefeito Municipal, senhor Fernando 

Augusto de Siqueira e ao vice-prefeito, senhor Altair Rangel, que realizem o 

processo de regularização dos jazigos do cemitério municipal junto à população 

de Roseira. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de maio de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 120/2021 

Ementa: requer informações sobre a distribuição de vacinas contra a Covid-19 

para as cidades 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: DRS XVII Taubaté SP - Nádia Meirelles 

 

Considerando que muitos munícipes me procuram para saber dados 

sobre a vacina Covid-19. 

Considerando que questionamentos são levantados pela população, 

como: número de vacinas recebidas, quantidades de pessoas vacinadas etc. 

Considerando que Roseira ocupa o 455⁰ no atual quadro dos municípios 

do nosso estado de São Paulo em relação à vacina. 

Requeiro informações de como é feita a soma de vacinas para cada 

cidade, sendo que alguns municípios com a mesma população ou menor do 

que a nossa cidade de Roseira já receberam de 35% a 40% a mais de vacinas. 

Que deste seja enviada uma cópia para o Governo do estado de São 

Paulo, para o Executivo Municipal, para o Ministério Público, para o Condic, 

para a Rádio Pop e para os gabinetes dos deputados André do Prado 

(estadual) e Márcio Alvino (Federal). 

 

 
* tabela com dados do dia 27/05/2021 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 121/2021 

Ementa: requer informações sobre o processo de regularização de bairros e 

residenciais 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que em nossa cidade há vários bairros que faltam 

regularização (documentação do imóvel), como: Residencial Vila Velha, 

Residencial Esperança, Residencial Nova Era, Residencial Bela Vista, 

Residencial Independência, bairros Barretinho e Veloso. 

Considerando que é um sonho dos moradores que neles residem de ter 

seus respectivos documentos. 

Requeiro ao Executivo Municipal informações completas do que está 

faltando em cada um para o término da regularização, para que, assim, os 

moradores possam facilmente ter o registro de seus imóveis. 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 122/2021 

Ementa: requer resposta de questionamentos acerca da possibilidade de se 

contratar profissionais de Educação Física e de se oferecer atividades físicas à 

população 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que recebemos vários pedidos dos munícipes e, como 

vereadores, devemos honrar os nossos votos recebidos. 

Considerando que, com a pandemia, nossas crianças e jovens estão 

sem frequentar aulas presenciais e, com isso, muitas vezes, ficam brincando 

nas ruas. 

Considerando que muitos brincam nas ruas sem o uso de máscaras e 

sem se preocupar com as orientações de prevenção contra a pandemia. 

Considerando que foi homologado e publicado pela Prefeitura Municipal 

de Roseira, no dia 10 de março de 2021, a classificados no Processo Seletivo 

01/2021, constando 35 (trinta e cinco) professores PEB II de Educação Física. 

Considerando que no dia 22/03/2021, na 3ª Sessão Extraordinária, foi 

aprovado na Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 04, de 08 de março de 2021, 

que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura e o Centro de 

Integração Empresa Escola-CIEE (Centro de Integração Empresa – Escola). 

Considerando que no dia 25/05/2021 foi publicado uma lista constando 8 

(oito) alunos universitários do Curso de Educação Física – Licenciatura e 

Bacharelado, classificados pelo CIEE, para fazerem estágio na Prefeitura 

Municipal de Roseira. 

Considerando que foi aprovado aqui nesta Casa Projeto de Lei Ordinária 

nº 01, de 05 de abril de 2021, que regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020 no âmbito do município de Roseira, para 

definir os serviços públicos e as atividades essenciais. 

Considerando que esta lei se aplica no âmbito do Município de Roseira, 

englobando a administração pública municipal direta e indireta, suas autarquias 

e fundações, os entes privados cujas atividades são prestadas no município e 

as pessoas naturais. 

Considerando que dentre os serviços públicos e atividades essenciais 

está incluso no §1º aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, 

colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 

como: - Academias de esporte de todas as modalidades. 

Considerando que hoje a Secretaria de Esportes, sob a responsabilidade 

do Professor Zanete de Souza Miranda, está com suas atividades suspensas. 
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Considerando que os profissionais de Educação Física estão amparados 

por lei para tomarem a vacina, caso estejam exercendo sua profissão. 

Pelos considerandos, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal, o 

Exmo. senhor Fernando Augusto de Siqueira, que responda aos 

questionamentos, atendendo os pedidos de muitos pais e munícipes: 

- Há a possibilidade de contratar, por meio de projetos, professores de 

Educação Física para atuarem na Secretaria de Esportes? 

- Há a possibilidade de contratar universitários do Curso de Educação 

Física – Licenciatura e Bacharelado, classificados pelo CIEE, para fazerem 

estágio na Prefeitura Municipal de Roseira, se possível com a carga horária de 

4h dando oportunidades para eles? 

- Com a aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 01, de 05 de abril de 

2021, que conta como serviços públicos e atividades essenciais no período de 

pandemia a abertura de academias de esporte de todas as modalidades, há a 

possibilidade da Secretaria de Esportes, usando todos os procedimentos 

recomendados pela Secretaria de Saúde, oferecer atividades esportivas para 

ocupar a ociosidade de nossas crianças e jovens? 

- Há a possibilidade de a Secretaria de Esportes oferecer também à 

nossa população nas academias ao ar livre, com o auxílio de um professor de 

Educação Física, atividades essenciais à sua recuperação pós-covid? 

Que deste seja enviada uma cópia para o Professor Zanete de Souza 

Miranda, responsável pela Secretaria de Esportes, para o Jornal Regional da 

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

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 123/2021 

Ementa: requer resposta de questionamentos acerca da possibilidade de 

contratação de estagiários pela Câmara Municipal de Roseira 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Presidência da Câmara Municipal de Roseira 

 

Considerando que é função do Poder Legislativo acompanhar todas as 

ações realizadas no nosso município, principalmente nesta Casa de Leis. 

Considerando que somos representantes do povo e. portanto. devemos 

dar ciência à população de todos os nossos atos. 

Considerando que, com a pandemia, muitos de nossos colaboradores da 

Câmara estão sobrecarregados com os serviços executados nesta Casa de 

Leis. 

Considerando que no dia 22/03/2021, na 3ª Sessão Extraordinária, foi 

aprovado nesta Casa de Leis o Projeto de Lei n° 04, de 08 de março de 2021, 

que autoriza a Prefeitura Municipal a celebrar convênio com o Centro de 

Integração Empresa Escola-CIEE. 

Considerando que em várias cidades as Câmaras Municipais oferecem 

vagas de estágios através de convênio com o CIEE, dando oportunidade tanto 

para quem está no Ensino Médio, como no Ensino Superior. 

Considerando que dar oportunidade de emprego e aprendizagem aos 

jovens de nossa cidade e região só traz benefícios para todos os envolvidos. 

Ganha a Câmara Municipal com qualidades técnicas dos estagiários advindos 

do CIEE, ganham os jovens que poderão aprender muito com nossa equipe de 

trabalho, além de conseguirem ajudar seus familiares com o auxílio-bolsa, 

principalmente neste momento de pandemia. 

Considerando que no nosso município tem vários alunos que estudam 

Administração e Informática no Colégio Técnico Municipal de Aparecida 

(CTMA) e muitos outros no Ensino Superior cursando Administração de 

Empresas, Ciências da Computação, Direito etc. 

Considerando que temos em nosso Município o Pólo de Apoio 

Presencial Roseira – Professora Maria Apparecida Ronconi Fázzeri, da 

Faculdade Anhanguera – UNIDERP que oferece vários cursos. 

Considerando que temos um ótimo relacionamento com a senhora 

Renata, que responde pelo CIEE de nossa região, e que está disposta a vir 

nesta Casa de Leis para explicar aos nobres colegas como funciona o convênio 

com a Câmara Municipal. 

Pelos considerados, requeiro à senhora Maria Cecília dos Santos 

Duque, Presidente desta Casa, que responda os seguintes questionamentos: 
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– Há a possibilidade de firmar convênio com o CIEE, para dar 

oportunidade de estágio aos alunos do Ensino Médio e Superior estagiarem na 

Câmara Municipal? 

- Ao Jurídico desta Casa: este tipo de parceria exige um Projeto de Lei 

ou de Resolução da Câmara? 

- Tal Projeto de Lei ou de Resolução pode ser de minha autoria ou é 

competência exclusiva da Mesa Diretora? 

Que deste seja enviada uma cópia ao Jornal Regional da Rádio 

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

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 124/2021 

Ementa: requer a criação da feira do produtor rural 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que em nossa cidade existem muitos produtores que, 

para vender seus legumes, verduras, frutas e outros, precisa percorrer toda a 

cidade oferecendo seus produtos. 

Considerando que será muito útil para esses produtores terem um local 

e dia determinado para que possam vender seus produtos. 

Considerando que aos sábados de manhã a Praça Santana tem um bom 

movimento de pessoas. 

Requeiro ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a criação 

da feira do produtor rural, aos sábados de manhã, na Praça Santana, para que 

esses produtores possam montar pequenas barracas e vender seus produtos. 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 125/2021 

Ementa: requer a poda das árvores na extensão da SP 62 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: DER (Departamento de Estradas e Rodagem) 

 

Considerando que a Estrada SP 62 é uma via muito importante para os 

municípios de Roseira e Pindamonhangaba. 

Considerando que muitos ciclistas se locomovem pela rodovia, seja para 

a prática de esporte ou para o trabalho. 

Considerando que em uma grande extensão dessa estrada o mato 

consome parte do calçamento e até mesmo da rua, trazendo riscos não só 

para os ciclistas, como também para os veículos automotores, pois muitos 

ciclistas precisam desviar dos galhos e da mata alta, invadindo a estrada. 

Considerando que o risco de acidente é iminente tanto para ciclistas 

quanto para veículos automotores. 

Pelos considerandos, requeiro ao DER - Departamento de Estradas e 

Rodagem que realize a poda das árvores e da mata alta em toda a extensão da 

SP 62 na cidade de Roseira. 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 126/2021 

Ementa: requer a reativação da raia de malha 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que em nossa cidade sempre teve a raia, localizada no 

campo municipal, e que, no momento, está desativada. 

Considerando que Roseira sempre foi muito bem representada por 

nossos atletas que praticam a modalidade. 

Considerando que Roseira já conquistou várias medalhas e troféus em 

competições. 

Requeiro ao Sr Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a possibilidade 

de reativar a raia de malha de nosso município para que nossos atletas 

possam voltar a treinar e, futuramente, voltar a participar de campeonatos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 127/2021 

Ementa: requer poda das árvores e do mato alto na extensão da Gerdau 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Indústria Gerdau 

 

Considerando que a Estrada SP 62 é uma via muito importante para os 

municípios de Roseira e Pindamonhangaba. 

Considerando que muitos ciclistas fazem uso dessa rodovia para sua 

locomoção, seja para a prática de esporte ou para o trabalho. 

Considerando que em uma grande extensão dessa estrada o mato 

consome parte do calçamento e até mesmo da rua, trazendo riscos não só 

para os ciclistas, como também para os veículos automotores, pois muitos 

ciclista precisam desviar dos galhos das árvores e da mata alta, invadindo a 

estrada para se locomoverem. 

Considerando que o risco de acidente é iminente tanto para ciclistas 

quanto para veículos automotores. 

Pelos considerandos, requeiro à Indústria Gerdau que realize a poda das 

árvores e da mata alta em toda a extensão de sua propriedade situada na SP 

62, no km 162 na cidade de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 128/2021 

Ementa: requer informações acerca da fanfarra municipal 

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 fanfarra municipal possui vários instrumentos, os 

quais são patrimônio da prefeitura, e fardamento para a sua realização. 

Pelos considerandos, requeiro ao Executivo Municipal as seguintes 

informações: 

1– Em que grau de conservação foi deixado tanto o fardamento quanto 

os instrumentos musicais da gestão passada para a atual? 

2– Quantos instrumentos musicais e fardamentos existem? (Classificar 

por seguimentos, cornetas, cornetões, caixas, pratos, marciais etc.). 

3– Onde estão armazenados os materiais da fanfarra? 

4– Os materiais deixados pela gestão anterior condiz com a nota fiscal 

de compra de todos os equipamentos? 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 129/2021 

Ementa: requer informações acerca do perímetro territorial da Gerdau 

Autoria: Adriano Leão Santana e João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Chegou ao conhecimento dos autores deste requerimento que a 

empresa Gerdau, instalada no município de Pindamonhangaba/SP, possuiria 
perímetro territorial que abrangeria tanto o município de Roseira quanto o de 
Pindamonhangaba, conforme imagem via satélite abaixo: 

 
Caso esta informação esteja correta, entendemos que os impostos 

devidos pela Gerdau deveriam ser rateados com o Município de Roseira e não 
somente para o Município de Pindamonhangaba, assim compreendidos os 
valores retroativos eventualmente pagos isoladamente àquele município. 

Por esta razão, requeremos à Vossa Excelência que determine ao 
departamento competente da Prefeitura que promova estudos para constatar a 
veracidade da informação aqui apresentada notadamente o terreno onde está 
instalado a empresa abrange o Município de Roseira e, em sendo positivo a 
informação, se seria possível a cobrança de impostos ao nosso município. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de junho de 2021. 
 
 
 

Vereador Adriano Leão Santana e João Newton Vieira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 130/2021 

Ementa: requer saber a atual situação da obra que liga as Ruas Augusto 
Pereira Coelho e Benedito Carvalho 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando o compromisso que assumi com a população roseirense 

quando optei por me candidatar a uma cadeira na Câmara Municipal de 
Roseira, assim sendo eleita para meu segundo mandato de 2021-2024. 

Considerando a necessidade que a empresa SABESP teve para arrumar 
um problema na Rua Olegário de Paula, no bairro da Roseira Velha. 

Considerando que a rua citada é o único meio de ligação para quem 
vem de outros bairros e mora depois da escola Francisco de Paula de Santos 
ou mesmo precisa sair do bairro sentido Rodovia Presidente Dutra. 

Considerando o transtorno que isso gerou no trânsito. 
Considerando que recebi informação não oficial que no ano de 2012, 

último ano da gestão do ex-prefeito Marcos de Oliveira Galvão, mais conhecido 
como prefeito Marcos Galvão, teve início a construção da infraestrutura para a 
ligação das ruas citadas. 

Considerando que na gestão do ex-prefeito Jonas Polydoro não houve 
ação para a continuação dos trabalhos. 

Considerando que na quinta-feira, 10/06/2021, os moradores da Rua 
Olegário de Paula, demais munícipes e até mesmo prestadores de serviço 
enfrentaram o caos por falta de interesse da gestão encerrada em 31/12/2020. 

Pelos considerandos, o grande esforço da atual gestão administrativa de 
Roseira (Poder Executivo), requeiro ao prefeito municipal Fernando Siqueira e 
o vice-prefeito José Altair que informe para a população a atual situação da 
então obra. Lembrando que é uma obra que teve início em 2012 e de lá para 
cá não houve nenhum avanço. 

Que deste seja enviada uma cópia para o Ministério Público, para o 
Condic, para a Rádio Pop (direto para o Jornal Regional) e para o Jornal Ação 
Regional (aos cuidados do senhor Geraldinho Duque). 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 
 
 
 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 
Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 131/2021 

Ementa: requer saber a possibilidade da volta de cursos oferecidos pela 

Promoção Social 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

população. 

Considerando que a Promoção Social sempre ofereceu cursos à 

população, como: corte e costura, bordado etc. 

Considerando que esses cursos têm grande valia, além de dar bem-

estar aos praticantes. 

Pelos considerando, requeiro ao Senhor Prefeito Fernando Augusto 

Siqueira saber a possibilidade da volta dos cursos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 132/2021 

Ementa: requer saber a possibilidade de implantação de programa de 

distribuição de produtos de higiene íntima 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Promoção Social 

 

Considerando a grande função que exerço como vereadora em busca da 

garantia de direitos para a população. 

Considerando o lançamento feito no último dia 14/06/2021 do Programa 

Dignidade Íntima. 

Considerando que o programa tem como objetivo a distribuição de 

produto menstrual para as alunas da rede de educação estadual. 

Considerando a necessidade de inclusão para todas e que é urgente 

agir para não haver o distanciamento e a vulnerabilidade que limita a 

oportunidade de vida, principalmente na escola. 

Pelos considerandos, requeiro à Secretaria de Promoção Social 

informação sobre a possibilidade de implantação de um programa de 

distribuição de produtos de higiene menstrual para as alunas da rede municipal 

de educação a partir dos 10 anos de idade. 

Que deste seja enviada uma cópia para o Ministério Público, para o 

Condic, para o Jornal Regional (Rádio POP) e para o Jornal Ação Regional. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 133/2021 

Ementa: requer saber a possibilidade de funcionamento por 24h, todos os 

dias, da funerária 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Plano Mútuo Medc Funerária Central - sede Guaratinguetá 

 

Considerando que a perda de um ente querido pode acontecer a 

qualquer dia e horário. 

Considerando que há muitos munícipes filiados à Funerária Central de 

Roseira. 

Considerando que a população fez o questionamento do não 

funcionamento por 24h. 

Considerando que, quando há necessidade de uso do plano nos fins de 

semana ou feriados, a funerária encontra-se fechada, tendo o munícipe que se 

deslocar até a sede em Guaratinguetá para resolver questões de sepultamento. 

Pelos considerandos, peço ao Plano Mútuo que repense seus horários 

de trabalho na filial de Roseira e que possa atender o meu pedido e de muitos 

munícipes, pois trata-se de um momento de dor e angústia. Dessa forma, a 

funerária estando aberta por 24 horas minimiza um pouco do sofrimento deste 

momento, agilizando todo o processo aqui mesmo na cidade, sem necessidade 

de deslocamento para outra para resolver tais questões. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 134/2021 

Ementa: requer utilização de verba para parceria/convênio para construção de 
creche no Jardim Primavera 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que as creches têm papel importantíssimo no 

desenvolvimento da criança. 
Considerando a extrema necessidade de muitos pais de deixar seus 

filhos nas creches para que possam trabalhar com a tranquilidade de que 
deixou seu filho em um lugar de total bem-estar. 

Considerando que as creches existentes em nossa cidade se encontram 
com o número de vagas elevadas e que a demanda aumenta a cada dia. 

Considerando que no Jardim Primavera não há nenhuma creche para 
abranger a área e, assim, os pais precisam matricular seus pequenos em 
creches mais próximas de suas residências, ou seja, do Jardim Primavera, nas 
creches Homero de Paula Santos, Dona Santinha ou até mesmo Pelerson 
Penido. 

Considerando que, além de aumentar a demanda de alunos de outros 
bairros, o deslocamento fica mais difícil para os pais. 

Considerando que a chamada "vinculação de recursos" que determina 
um percentual mínimo do orçamento a ser investido em educação é de 25% 
para estados e municípios. 

Pelos considerandos, requeiro que o Executivo utilize um percentual 
desta verba para buscar mais convênios e parcerias para a construção de uma 
nova creche municipal no bairro Jardim Primavera. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 
 
 
 

Vereador Francisco da Silva Moreira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 135/2021 

Ementa: requer melhoria na sinalização e instalação de redutor de velocidade 

na SP 62 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: DER (Departamento de Estradas e Rodagem) 

 

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

município, responsável por ações que proporcionam segurança e bem estar à 

população. 

Considerando que a SP 62 é uma rodovia muito usada por munícipes 

residentes em Roseira. 

Considerando que no km 62 existe intensa movimentação de entrada e 

saída de carretas, com uma probabilidade muito grande de acidente. 

Pelos considerandos, requeiro ao DER melhorias na sinalização bem 

como a instalação de redutor de velocidade no local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 136/2021 

Ementa: requer informações do valor gasto com carro de som em 2021 e 

outros dados 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população e, também, prestar informações aos munícipes, 

sobretudo o que envolve a aplicação dos recursos públicos. 

Requeiro informações do valor gasto com divulgação de carro de som 

neste ano de 2021 até o presente momento. Requeiro saber também: 

- Qual critério foi utilizado para a escolha do prestador de serviço de 

carro de som? 

- Houve certame licitatório? Se sim, encaminhar cópia do vencedor e dos 

participantes. 

Que deste seja encaminhada uma cópia ao Tribunal de Contas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 137/2021 

Ementa: requer saber a possibilidade de implantação de programa de 

distribuição de fraldas descartáveis 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Promoção Social 

 

Considerando que recebemos vários pedidos dos munícipes, inclusive 

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

recebidos. 

Considerando que, com a pandemia, nossa população está sofrendo 

com a falta de empregos. 

Considerando que muitas pessoas desempregadas necessitam de 

fraldas descartáveis para o seu bebê ou até de fraldas geriátricas às pessoas 

internadas. 

Considerando o belíssimo trabalho que a Promoção Social vem 

desempenhando, atendendo a todos que necessitam com doações de cestas 

básicas. 

Considerando que muitas famílias que têm seus filhos matriculados na 

rede municipal de Roseira vêm recebendo o kit merenda escolar que é uma 

excelente cesta básica, por filho matriculado. 

Considerando o aumento considerável no preço de produtos de limpeza, 

higiene e principalmente fraldas descartáveis. 

Pelos considerados, requeiro à Secretaria de Promoção Social 

informação sobre a possibilidade de implantação de um programa de 

distribuição de fraldas descartáveis e fraldas geriátricas às famílias que estão 

passando por dificuldades. 

Que deste 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, 28 de junho de 2021. 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 138/2021 

Ementa: requer saber a possibilidade de implantação de nova brinquedoteca 

no centro da cidade 

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 a Brinquedoteca Municipal é um espaço para as 

crianças aprendem brincando. 

Considerando que hoje no nosso município temos apenas a 

Brinquedoteca Menina Edna, no bairro de Roseira Velha. 

Considerando que antes da pandemia, devido ao grande número de 

salas existentes na Rede Municipal de Educação Infantil, nosso município 

conseguia atender apenas crianças de quatro meses a 5 anos de idade. 

Considerando que havia agendamento durante todo o ano para as 

crianças da Educação Infantil visitarem este espaço maravilhoso, sempre 

atendidas com respeito, profissionalismo e dedicação por nossas brinquedistas. 

Considerando que, pela grande demanda, as crianças do Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º ano) não conseguiam visitar este espaço. 

Considerando que já foi aprovado Nesta Casa de Leis a Semana do 

Brincar, comprovado a necessidade das brincadeiras principalmente desta 

faixa-etária. 

Considerando que as crianças que vão à Brinquedoteca são assistidas 

por profissionais que têm formação de Brinquedistas e que desenvolvem um 

trabalho pedagógico envolvendo atividades lúdicas e recreativas, além de 

contação de história. 

Considerando que temos esperança de que a pandemia vai passar e 

nossas crianças serão assistidas novamente na nossa Brinquedoteca. 

Considerando que temos hoje no centro da cidade um espaço que 

pertence ao Estado, que funcionava a Casa da Agricultura, agora desativada. 
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Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal, o Exmo. 

senhor Fernando Augusto de Siqueira, que verifique junto ao Estado a 

possibilidade da doação da Casa da Agricultura para implantação de nova 

brinquedoteca no município, atendendo as do 1º ao 5º ano. Caso não seja 

possível, que se estude outro local para suprir tal demanda que com certeza irá 

beneficiar muito nossas crianças da Rede Municipal de Roseira. 

Que deste seja enviada uma cópia para a Secretaria de Educação, às 

escolas de Ensino Fundamental I, para o Jornal Regional da Rádio Aparecida 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021. 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

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 139/2021 

Ementa: requer saber a possibilidade de leiloar veículos em desuso 

Autoria: Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a saúde do nosso município vem tendo vários gastos 

no corrente ano. 

Considerando que só neste primeiro quadrimestre de 2021 36% dos 

gastos foram na área da saúde. 

Considerando o aumento de desemprego que faz com que muitos 

recorram à Promoção Social para adquirir seu alimento. 

Considerando que a pandemia aumentou a demanda de cestas básicas 

na Promoção Social. 

Considerando que no pátio do DSM há vários veículos que não são mais 

utilizados. 

Considerando que esses veículos poderiam ser leiloados. 

Considerando que esse dinheiro seria de grande importância para a área 

da saúde. 

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

possibilidade de fazer um estudo para leiloar os carros que estão em desuso e 

direcionar o dinheiro para a Saúde e Promoção Social, pois será de grande 

importância e valia para o nosso município. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de junho de 2021. 

 

 

Vereador Marcelo Vasconcelos dos Santos 

Autor do Requerimento 

 


