
 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 
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INDICAÇÃO Nº 01/2022 

Ementa: indica colocar tartaruga ou lombada na Rua Mário Monteiro dos 

Santos França, próxima à clínica veterinária 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve ouvir, acompanhar e fiscalizar a 

administração pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para 

bem servir a população. 

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

Considerando que recebemos vários pedidos dos munícipes e, como 

vereadores, devemos honrar os nossos votos recebidos. 

Considerando que o tráfego de veículos de Roseira está aumentando com 

motoqueiros, ciclistas e pedestres, principalmente na Rua Mário Monteiro dos 

Santos França, por conta da a escola EMEF Padre Geraldo de Almeida Sampaio. 

Considerando que próximo à Clínica Veterinária nº 153, não há tartarugas, 

nem lombadas e, infelizmente, muitos motoqueiros passam em alta velocidade. 

De acordo com o Dr. Ailton de Andrade, proprietário da Clínica Veterinária, está 

colocando em risco a segurança dos pedestres. 

Pelos considerados, indico ao Chefe do Executivo Municipal a 

possibilidade de colocar tartarugas ou lombadas próxima à Clínica Veterinária nº 

153, na Rua Mário Monteiro dos Santos França, Villa Roma, para diminuir a 

velocidade do tráfego. 

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

e ao proprietário da Cínica Veterinária, Dr. Ailton. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 02/2022 

Ementa: indica instalação de postes na Rua Francisco Bernardo, no Pedro 

Leme 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando as funções do vereador e o princípio moral de exercer 

essas funções que me foram atribuídas através da participação democrática. 

Considerando a iluminação pública como fator essencial para a segurança 

de todos. 

Considerando que no bairro do Pedro Leme tem uma rua denominada 

Rua Francisco Bernardo com moradores que aguardam o atendimento ao pedido 

já feito para a prefeitura (no mandato do ex-prefeito). 

Considerando que a falta de iluminação dessa rua coloca em perigo os 

moradores e todos que precisam transitar por ela. 

Considerando que o pedido para a empresa EDP instalar os postes é 

única e exclusiva da administração executiva municipal. 

Considerando que solicitei informações diretamente com a Diretora da 

EDP e fui informada de que, assim que a prefeitura fizer o pedido para a empresa 

EDP, fica essa encarregada de enviar um dos seus técnicos para avaliar se é 

necessário instalar postes de concreto ou postes ornamentais (postes utilizados 

em passarelas, viadutos, rotatórias). 

Considerando que, após ser feita a avaliação e a instalação dos postes 

com a iluminação todos, serão beneficiados com a segurança que a iluminação 

da rua oferecerá. 

Indico instalação de postes na Rua Francisco Bernardo, viela do Pedro 

Leme. Solicito empenho e rápido atendimento a essa indicação por parte do 

representante do Poder Executivo. 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 03/2022 

Ementa: indica limpeza do ribeirão da Roseira Velha 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Fernando Augusto de Siqueira que 

providencie a limpeza do Ribeirão da Roseira Velha em toda sua extensão. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 04/2022 

Ementa: indica se há possibilidade de fazer a manutenção das luzes apagadas 

no túnel que Roseira Velha a Roseira 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando o túnel, conhecido por buraco do Messias, que liga o bairro 

Roseira Velha à cidade de Roseira. 

A pedido da população, indico ao Poder Executivo se há possibilidade de 

fazer, com urgência, a manutenção das luzes apagadas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 05/2022 

Ementa: indica se há possibilidade de manutenção na lombada da Rua Renato 

Giovaneli 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que na Rua Renato Giovaneli, em frente à casa nº 166, no 

bairro Vila Roma, tem uma lombada precisando de manutenção. 

Considerando que, devido às chuvas, a água fica parada trazendo 

transtorno à população. 

A pedido da população, indico ao Poder Executivo se há possibilidade de 

executar o serviço. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 06/2022 

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

em toda sua extensão e também próximo à creche Homero de Paula Santos 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, entrar em 

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

coletora de águas pluviais que margeia a linha férrea (em toda a sua extensão) 

e deságua próximo ao entroncamento das ruas Expedicionário Benedito Patrício 

e Roque Vieira, no centro da cidade de Roseira. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 07/2022 

Ementa: indica recuperação asfáltica na Rua Joaquim dos Santos 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que na Rua Joaquim dos Santos, em frente ao número 173, 

no bairro do Jardim Primavera, o asfalto está quebrado, se dissipando e 

aumentando a cada dia, comprometendo o restante do asfalto. 

Considerando que pode causar acidente grave, principalmente em 

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

e até mesmo os munícipes. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

recuperação asfáltica do local supracitado. 

 

 
 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 08/2022 

Ementa: indica conserto do asfalto nas ruas do município 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

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

providencie operação tapa-buracos para conserto do asfalto nas ruas que 

possuem buracos, nos bairros do município, evitando acidentes e danos nos 

veículos que transitam pelas ruas. 

Que deste se dê conhecimento ao CONDIC, ao Ministério Público e à 

Rádio Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 09/2022 

Ementa: indica reparo do asfalto das ruas do bairro Vila Pasim 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que em Roseira Velha, na Vila Pasim, os asfaltos das ruas 

estão com muitos buracos, o que provoca danos aos moradores e prejuízos para 

quem tem veículos automotores. 

Considerando que é um bairro residencial que necessita melhorias para 

os moradores. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo a execução de tal 

serviço. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 10/2022 

Ementa: indica manutenção da iluminação da Praça Gilberto de Paula Gouvêa 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Considerando que a Praça Gilberto de Paula Gouvêa, no bairro Vila Velha, 

está com a iluminação apagada, causando insegurança aos moradores. 

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

providencie a manutenção da iluminação da referida praça. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 11/2022 

Ementa: indica capina e limpeza do cemitério municipal 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

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

providencie a capina e limpeza no cemitério municipal de Roseira/SP. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 12/2022 

Ementa: indica corte da grama e limpeza da Praça São José 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Considerando que a Praça São José, no bairro do Barretinho, está com a 

grama muito alta, o que possibilita a proliferação de animais peçonhentos. 

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

o corte da grama e a limpeza da referida praça. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 13/2022 

Ementa: indica limpeza e capina do terreno da Vivo entre as ruas Pedro 

Rodrigues do Prado e Chiquinha de Barros 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando o pedido dos moradores da Rua Pedro Rodrigues do Prado 

e da Rua Chiquinha de Barros, no centro da cidade. 

Considerando que na esquina dessas ruas há um terreno da Vivo com 

mato alto, ultrapassando as calçadas. 

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

programe, juntamente com a empresa VIVO, a limpeza e capina urgente em toda 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 14/2022 

Ementa: indica reunião urgente com a empresa Pássaro Marron e com as vans 

do trecho Aparecida/Roseira 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

vários moradores, uma reunião URGENTE com a empresa Pássaro Marron e 

com as vans que circulam no trecho Aparecida/Roseira, para que se discuta 

melhor sobre a logística, revendo o real problema que está prejudicando os 

munícipes que fazem uso desse serviço. 

A população aguarda a posição do Executivo para que trate desse 

assunto com mais ênfase e atenção, devido à necessidade e dificuldade que os 

moradores estão enfrentando nesse momento. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 15/2022 

Ementa: indica melhorias na estrada vicinal Antonio Fazzeri 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que este vereador vem sendo procurado por vários 

motoristas que fazem transporte de mineração da empresa Santa Cornélia. 

Considerando que eles relataram que a estrada vicinal Antonio Fazzeri 

apresenta má condições de uso e precisa urgentemente de serviço de máquina, 

roçada, corte de água e poda de árvores, além de construção e limpeza das 

caixas de escoamento das águas da chuva. 

Indico ao Executivo que faça tal trabalho, pois são os motoristas, 

caminhoneiros e donos de caminhões que recolhem as taxas tributárias do nosso 

município. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 16/2022 

Ementa: indica conserto de holofotes da quadra da Escola Ernesto Marcondes 

Rangel e troca de lâmpadas queimadas 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Considerando que os holofotes da quadra coberta da escola Ernesto 

Marcondes Rangel, no Barretinho, estão apagados e com mau contato. 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito providência para consertar tais holofotes, 

bem como a troca das lâmpadas queimadas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 17/2022 

Ementa: indica a divulgação dos cuidados necessários para a prevenção e 

combate à dengue e vistoria de casas e terrenos 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando minha atuação em prol do bem de toda a população 

roseirense. 

Considerando a preocupação que tenho com a saúde de cada pessoa que 

mora em Roseira e também com a dos visitantes. 

Considerando que a prevenção é fundamental para que não ocorra a 

proliferação de casos de dengue e que nenhum munícipe fique doente. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Saúde, a divulgação dos cuidados necessários que a 

população deve ter para a prevenção e combate à dengue, assim como vistoria 

nas casas e terrenos. 

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

Associação Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 18/2022 

Ementa: indica manutenção na placa de identificação do postinho que tem 

como prestação de serviço - Estratégia de Saúde da Família - bairro da 

Roseira Velha 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa de Leis exige 

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

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

Considerando que a identificação é necessária, pois o postinho tem o 

nome de uma cidadã roseirense que dedicou sua vida na área da saúde - 

Enfermeira Maria Aurora de Paula. 

Considerando também que o postinho é um ponto de referência para os 

prestadores de serviço e que sua identificação colabora na busca de endereços 

por parte deles. 

Indico ao Poder Executivo que, junto ao DSM (Departamento de Obras 

Municipais), manutenção na placa de identificação do postinho que tem como 

prestação de serviço - Estratégia de Saúde da Família - bairro da Roseira Velha. 

Que desta seja encaminhada uma cópia para a equipe do postinho ESF 

do bairro da Roseira Velha, para o CONDIC e para a Associação Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 19/2022 

Ementa: indica limpeza e manutenção de toda extensão da Rua Olegário de 

Paula 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa de Leis exige 

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

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

Considerando a falta de limpeza e manutenção em toda a extensão da 

Rua Olegário de Paula, no bairro da Roseira Velha. 

Considerando que essa situação causa problema, pois a calçada está 

tomada pelo mato. 

Considerando que isso é propício para o aparecimento de bicho, inclusive 

os peçonhentos. 

Considerando o grande fluxo de veículos nessa rua, dando ainda mais 

necessidade para os pedestres utilizarem a calçada. 

Considerando o grande movimento de pessoas/pedestres, inclusive dos 

estudantes da EMEF Prof. Francisco de Paula Santos e seus familiares. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo limpeza e manutenção 

de toda extensão da Rua Olegário de Paula no bairro da Roseira Velha. 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC e Associação 

Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 20/2022 

Ementa: indica a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade Rua 

Benedito Maria Gonçalves 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa de Leis exige 

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

essa função permite contato direto entre o Poder Legislativo e a população. 

Considerando a reivindicação dos moradores da Rua Benedito Maria 

Gonçalves, do bairro Vila Velha, sendo as pessoas mais indicadas para saber a 

necessidade de instalação de uma lombada. 

Considerando que essa rua tem trânsito constante vindo da Rua Maria 

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

necessário fazer uma curva acentuada, aumentando o perigo. 

Considerando a necessidade da segurança, inclusive dos moradores, pois 

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

em risco a segurança de todos (eu presenciei esse perigo no último sábado). 

Considerando que esse pedido já foi feito por essa vereadora em anos 

anteriores. 

Pelas considerações, indico ao Poder Executivo Municipal, junto ao 

Departamento de Obras, a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade, 

com os devidos critérios técnicos do setor de engenharia da prefeitura, nessa 

rua. 

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

Associação Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 21/2022 

Ementa: indica a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade na Rua 

Purcília Vieira dos Santos 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa de Leis exige 

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

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

Considerando que os moradores da Rua Purcília Vieira dos Santos, rua 

do postinho, em Roseira Velha, relataram a esta vereadora a necessidade de 

uma lombada, pois esta é uma rua movimentada veículos de passeio e de carga 

e descarga. 

Considerando que vários motoristas, em especial os que dirigem veículos 

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

moradores e pedestres em risco. 

Considerando que esse pedido já foi feito por essa vereadora em anos 

anteriores. 

Pelas considerações, indico ao Poder Executivo Municipal, junto ao 

Departamento de Obras, a instalação de uma lombada ou redutor de velocidade, 

com os devidos critérios técnicos do setor de engenharia da prefeitura, nessa 

rua. 

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

Associação Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 22/2022 

Ementa: indica a manutenção urgente do muro da escola Francisco de Paula 

Santos 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa de Leis exige 

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

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

Considerando que o muro da escola Francisco de Paula Santos está com 

um grande buraco e rachadura. 

Considerando o perigo que esse muro causa para todos os estudantes, 

funcionários, professores e equipe gestora. 

Considerando que a manutenção do muro deve acontecer em caráter de 

urgência. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo a manutenção urgente 

do muro da escola. 

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

Associação Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 23/2022 

Ementa: indica estudo, elaboração e execução uma ação para prevenir 

acidente nas ruas em frente às escolas nos horários de entrada e saída dos 

estudantes 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa de Leis exige 

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

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

Considerando que as ruas em torno das escolas, principalmente as que 

ficam em frente a cada escola, recebem um fluxo considerado de veículos. 

Considerando que há condutores que não respeitam a sinalização. 

Considerando a urgência da manutenção da sinalização das ruas em 

frente às escolas. 

Considerando a impossibilidade da presença da PM em todos os horários 

de entrada e saída das escolas, sugiro que a Secretaria Municipal da Educação 

faça um levantamento junto à equipe gestora de cada escola para que seja 

identificada a/as escolas que necessitam do apoio da PM. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo que, juntamente com a 

Polícia Militar, estude, elabore e execute uma ação para prevenir acidente nas 

ruas em frente às escolas. 

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

Associação Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 24/2022 

Ementa: indica tapa-buraco na Rua Benedito Maria Gonçalves 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que no Bairro Roseira Velha, na Vila Velha, na Rua 

Benedito Maria Gonçalves, está com vários buracos no asfalto. 

Considerando que os buracos podem causar acidentes e danos aos 

veículos de automotores. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo a execução dessa obra. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 25/2022 

Ementa: indica reparo das lâmpadas no bairro do Veloso 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que no Bairro do Veloso está com 5 postes com lâmpadas 

apagadas que começa no final da rua sem saída e segue em frente. 

Considerando que estive lá conversando com os moradores que 

relataram esse problema. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo cobrar da empresa 

responsável o reparo das lâmpadas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 26/2022 

Ementa: indica manutenção no corte da grama e limpeza do parquinho da Rua 

Manoel Gomes de Paula 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Considerando que o parquinho, situado na Rua Manoel Gomes de Paula, 

no bairro da Vila Velha, está com a vegetação alta. 

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

manutenção no corte da grama e limpeza do referido parquinho. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 27/2022 

Ementa: indica pintura no piso asfáltico e colocação de placas que 

regulamentam os critérios para fazer o uso das vagas destinadas as farmácias 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que este vereador é um representante legal da população 

de Roseira. 

Considerando que fui procurado por donos de farmácias de nossa cidade. 

Considerando que o pedido é benéfico para a população. 

Considerando que não há as devidas sinalizações. 

Considerando que nas vagas existentes, próximas às farmácias, a 

população faz mau uso, ou seja, deixam o carro por longos períodos, 

prejudicando quem realmente precisa da vaga. 

Pelos considerando, indico ao Executivo pintura no piso asfáltico e 

colocação de placas que regulamentam os critérios para fazer o uso das vagas 

destinadas às farmácias. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 28/2022 

Ementa: indica construção de um banheiro público na quadra do bairro 

Barretinho 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que fui procurado por vários munícipes do bairro. 

Considerando que eles me relataram que já não estão mais aguentando 

o mau cheiro de urina nas paredes em torno da quadra perto das casas. 

Considerando que o ambiente é frequentado por crianças, adolescentes 

e adultos. 

Considerando que para os moradores que ali por perto residem passam 

por situações constrangedoras, já que as pessoas fazem as suas necessidades 

por ali mesmo, avistando muitas vezes o que não deveriam. 

Pelos considerando, indico a construção de um banheiro público na 

quadra do bairro Barretinho. 

Que desta seja enviada uma cópia para o Diretor de Esportes de nossa 

cidade. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 29/2022 

Ementa: indica possibilidade de se fazer a instalação de uma lombada na Rua 

Dino Bueno 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a Rua Dino Bueno é movimentada não somente por 

veículos de passeio, mas também por motos e bicicletas. 

Considerando que os moradores dessa rua, próximo ao bar do Zé Maria, 

no Centro, relataram a necessidade de uma lombada. 

Considerando que muitos condutores não costumam respeitar a 

sinalização e causam perigo para quem circula por ali. 

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

possibilidade de se fazer a instalação de uma lombada no local, evitando mais 

constrangimentos no local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 30/2022 

Ementa: indica a possibilidade de limpeza no campo de futebol de Roseira 

Velha 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que no bairro Roseira Velha tem um campo de futebol, 

situado na Praça Nossa Senhora da Piedade, com mato alto, entulhos, galho de 

árvores jogado. 

Indico ao Poder Executivo a possibilidade de fazer com urgência a 

limpeza. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 31/2022 

Ementa: indica a possibilidade de fazer manutenção nos parques de Roseira 

Velha 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que no bairro Roseira Velha, na Praça Nossa Senhora da 

Piedade, tem dois parquinhos precisando de manutenção. 

Considerando que o parquinho é uma área de lazer para as crianças, onde 

se divertem e brincam. 

Pelo considerando, indico ao Poder Executivo a possibilidade de executar 

essa obra. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 32/2022 

Ementa: indica colocação de uma placa ‘Rua sem saída’ na estrada imperial 

na entrada do Bairro do Veloso 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Considerando que existe uma entrada da Rodovia Presidente Dutra para 

a estrada Imperial no bairro do Veloso. 

Considerando que, quando o trânsito está congestionado na Rodovia, 

muitos usuários adentram o bairro achando que existe saída para SP-62, 

ocasionando transtorno para os moradores. 

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito, Fernando Augusto 

de Siqueira, a colocação de uma placa ‘Rua sem saída’ na estrada imperial na 

entrada do Bairro do Veloso. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de março de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 33/2022 

Ementa: indica manutenção da iluminação dos postes que ficam às margens 

do Ribeirão dos Pombos e das ruas do município 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa de Leis exige 

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

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

Considerando o fluxo de pessoas, inclusive a noite. 

Considerando a necessidade de garantir a segurança dos munícipes. 

Indico ao Poder Executivo que exija da empresa que presta serviço no 

setor de iluminação do município a manutenção, em caráter de urgência, nas 

lâmpadas dos postes que ficam às margens do Ribeirão dos Pombos, Rua 

Olegário de Paula (bairro da Roseira Velha) e estrada Pedro Galvão de França 

(Roseira x Roseira Velha). 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC e Associação 

Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de março de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 34/2022 

Ementa: indica conserto do poste da Rua Dom Epaminondas (esquina com a 

praça Sant’Ana) 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta Casa de Leis exige 

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

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

Considerando a falta de manutenção no poste e que isso causou dano na 

estrutura, pois aparece a ferragem de dentro do concreto. 

Considerando a urgência de uma vistoria técnica da empresa responsável 

EDP. 

Indico ao Poder Executivo que solicite à empresa a manutenção, em 

caráter de urgência, no poste. 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC e Associação 

Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de março de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 35/2022 

Ementa: indica a troca das lâmpadas que não estão funcionando, na Praça 

São Benedito 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

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

das lâmpadas que não estão funcionando, na Praça São Benedito, no bairro do 

Pedro Leme. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de março de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 36/2022 

Ementa: indica lombada na Rua Torazo Yaegahi, próxima ao número 279, no 

bairro Jardim Primavera 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Jardim Primavera. 

Considerando que eles relatam a grande concentração de pessoas, 

principalmente de crianças no local. 

Considerando que mais uma vez fui procurada por moradores dessa rua, 

pois esse pedido já foi feito no ano passado. 

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

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

Primavera, para amenizar o problema, promovendo maior segurança aos 

moradores, pedestres e condutores de veículos automotores. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 37/2022 

Ementa: indica ao executivo municipal a revitalização da quadra de esporte da 

Escola Padre Geraldo. 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira, para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Considerando que a quadra de esportes da Escola Padre Geraldo, atende 

os alunos e aos finais de semana aos moradores do Jardim Primavera e Vila 

Roma na prática de esportes. 

Considerando que a referida necessita de reparos. 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Fernando Augusto de Siqueira, 

a revitalização da mesma. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 38/2022 

Ementa: indica ao executivo municipal o fornecimento de água para o 

jardim/pomar da rua Geraldo Nunes Rosa no bairro Nossa Senhora da 

Piedade 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta casa de leis exige 

compromisso por parte do vereador e é do conhecimento que esta vereadora 

exerce a vereança através de um contato direto com a população; 

Considerando o empenho que os moradores da rua Geraldo Nunes 

Rosa referente a criação de um jardim/pomar; 

Considerando que o local tem várias funções: limpeza do terreno, 

plantio de flores e árvores frutíferas, beleza para os moradores e visitantes, a 

conscientização do cuidado com o ambiente dentre outras. 

Considerando o trabalho comunitário e voluntário dos moradores da rua 

mencionada; 

Considerando que o terreno é propriedade municipal; 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo que providencie o 

fornecimento de água para o jardim/pomar da rua Geraldo Nunes Rosa no bairro 

Nossa Senhora da Piedade 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, Horti Fruti 

(localizado na rua citada na indicação) e Associação Kasa Rosa. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 39/2022 

Ementa: indica ao executivo municipal a limpeza e funcionamento da 

iluminação na rua extensão da Praça Nossa Senhora da Piedade, Roseira 

Velha. 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta casa de leis exige 

compromisso por parte do vereador e é do conhecimento que esta vereadora 

exerce a vereança através de um contato direto com a população; 

Considerando a necessidade urgente de limpeza e funcionamento da 

iluminação na rua que fica na extensão da Praça Nossa Senhora da Piedade 

bairro da Roseira Velha; 

Considerando que o fato da rua estar sem iluminação, ocorre a falta de 

segurança; 

Considerando que essa rua fica atrás do campo de futebol e próxima a 

Igreja Assembleia de Deus; 

Considerando que essa situação está causando alguns problemas, como 

o risco de aparecimento de bicho, inclusive, os peçonhentos e também a 

proliferação de pernilongo, destaca-se o Aedes Aegypti; 

Considerando que há moradores nas residências localizadas nas ruas 

paralelas; 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo que tome providência 

urgentemente referente à limpeza e funcionamento da iluminação na rua que fica 

na extensão da Praça Nossa Senhora da Piedade bairro da Roseira Velha; 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, Igreja 

Assembleia de Deus (mencionada na indicação) e Associação Kasa Rosa. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 40/2022 

Ementa: indica ao Poder Executivo que tome providência referente à limpeza 

e instalação de poste para iluminação na rua do portão lateral da escola EMEF 

Prof. Francisco de Paula Santos, bairro Roseira Velha 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que ocupar uma das cadeiras desta casa de leis exige 

compromisso por parte do vereador e é do conhecimento que esta vereadora 

exerce a vereança através de um contato direto com a população; 

Considerando a necessidade urgente de limpeza e instalação de poste 

para iluminação na rua do portão lateral da escola EMEF Prof. Francisco de 

Paula Santos, bairro Roseira Velha; 

Considerando que o fato da rua estar sem iluminação, ocorre a falta de 

segurança; 

Considerando o fluxo de pessoas nessa rua, também no período noturno; 

Considerando que a sujeira causa alguns problemas, como o risco de 

aparecimento de bicho, inclusive, os peçonhentos e também a proliferação de 

pernilongo, destaca-se o Aedes Aegypti; 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo que tome providência 

urgentemente referente à limpeza e instalação de poste para iluminação na rua 

do portão lateral da escola EMEF Prof. Francisco de Paula Santos, bairro 

Roseira Velha 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, Equipe 

gestora da EMEF Prof. Francisco de Paula Santos e Associação Kasa Rosa.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 41/2022 

Ementa: indica ao executivo municipal o conserto da grade da Unidade Mista 

de Saúde de Roseira, próximo a farmácia popular. 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

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

providencie o conserto da grade da Unidade Mista de Saúde de Roseira, próximo 

a farmácia popular. Que deste, se dê conhecimento ao CONDIC, e à Rádio 

Aparecida. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 42/2022 

Ementa: indica ao executivo municipal, que providencie a limpeza da valeta 

localizada na Rua João Miguel, no bairro do Pedro Leme 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira, para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Indico ao senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, que 

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

Pedro Leme. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 43/2022 

Ementa: indica ao executivo municipal a repintura da sinalização de trânsito e 

faixa de pedestre no cruzamento da Rua Dino Bueno com a Rua Dom 

Epaminondas, nos dois sentidos. 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

Considerando que o referido cruzamento é localizado próximo ao Fórum 

da cidade, próximo a base da polícia militar, e possui grande fluxo de veículos, 

ciclistas e pedestres, necessitando a remarcação da faixa de pedestres e demais 

sinalizações em ambos os sentidos. 

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

providencie a repintura da sinalização de trânsito e faixa de pedestre no 

cruzamento da Rua Dino Bueno com Rua Dom Epaminondas (nos dois sentidos) 

e que seja colocada lombada na Rua Dino Bueno próximo a esse cruzamento, 

pois é local de grande circulação de pedestres, ciclistas, dentre eles muitas 

crianças/adolescentes que saem da escola Prof. André Broca e do Projeto GURI. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 44/2022 

Ementa: indica ao executivo municipal a pintura das guias, de todas as ruas, 

dos bairros do município de Roseira. Bem como das lombadas e faixas de 

pedestres necessárias. 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

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

providencie a pintura das guias, de todas as ruas, dos bairros do município de 

Roseira. Bem como das lombadas e faixas de pedestres necessárias. Visando 

atender o pedido da população, e também proporcionando mais segurança. Que 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 45/2022 

Ementa: indica a colocação de lombadas na Rua José Pasin 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que na Rua José Pasin, no Bairro Roseira Velha, aumentou 

o fluxo de carro e veículos automotores. 

Considerando que essa rua é movimentada por pedestre que necessitam 

das lombadas com urgência. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo a colocação de lombadas 

nessa rua. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 46/2022 

Ementa: indica a colocação de duas lombadas na Rua João Miguel 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que os moradores da Rua João Miguel há relatos de 

acidentes devido aos veículos automotores que ali passam. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo a colocação de lombadas 

nessa rua. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 47/2022 

Ementa: indica vistoria na ponte sobre o rio dos pombos, na Avenida Deputado 

Mario Tamborindeguy 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir as sugestões e propostas da população. 

Considerando que o lado direito da ponte sobre o rio dos pombos, no 

sentido SP, está inclinando. 

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

vistoria para dar mais segurança aos munícipes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 48/2022 

Ementa: indica relação das contas de telefone dos anos de 2017 a 2021, que 

estão sendo pagas em atraso no corrente ano 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Indico ao prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, o envio da relação das 

contas de telefone dos anos de 2017 a 2021, que estão sendo pagas em atraso 

no corrente ano (2022). Por tal motivo, alguns PSFs ficaram sem poder fazer 

ligação, prejudicando o andamento dos serviços de saúde do município. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 49/2022 

Ementa: indica troca das 5 (cinco) lâmpadas que estão queimadas na estrada 

de acesso ao Mosteiro da Sagrada Face 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

Considerando que o local merece toda a atenção para proporcionar 

segurança aos moradores de Roseira e turistas. 

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

das lâmpadas que não estão acendendo na estrada de acesso ao Mosteiro 

Sagrada Face. 

Que desta se dê conhecimento ao CONDIC, à Rádio Aparecida e ao 

Mosteiro da Sagrada Face. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 
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INDICAÇÃO Nº 50/2022 

Ementa: indica a limpeza da mina na praça João Paulo com urgência 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que na Praça João Paulo tem uma mina d'água que precisa 

de limpeza com urgência. 

Considerando que a mina está má-conservada. 

Pelos considerandos, indico ao Poder Executivo a limpeza da mina com 

urgência. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 51/2022 

Ementa: indica a demarcação das divisas do município nas estradas rurais 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir as sugestões e propostas dos moradores. 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Fernando Augusto de 

Siqueira, a demarcação das divisas do município nas estradas rurais. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de maio de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 52/2022 

Ementa: indica fazer um levantamento das empresas do município para saber 

quais estão respeitando a Lei nº 8.213 empregando pessoas com deficiência 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

Considerando que estamos vivendo momentos difíceis em consequência 

da pandemia. 

Considerando que há muitas pessoas desempregadas e com filhos com 

deficiência que necessitam de mais auxílio dos Poderes Legislativo e Executivo. 

Considerando que a lei de Cotas para PCD nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência e dá outras 

providências. 

Considerando a lei de cotas para PCD nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

conhecida como lei de contratação de PCD nas empresas dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência e dá outras providências. 

Considerando o que diz o art. 93: “a empresa com 100 ou mais 

funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos 

com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte 

proporção legal: 

- até 200 funcionários = .2%; 

- 201 a 500 funcionários = 3%; 

- de 501 a 1000 funcionários = 4%; 

- de 1001 em diante funcionários = 5%. 

Pelos considerados, indico ao Executivo Municipal, Exmo. Senhor 

Fernando Augusto de Siqueira, fazer um levantamento das empresas instaladas 

em nosso município para saber quais estão respeitando a Lei nº 8.213 

empregando pessoas com deficiência e, se possível, incentivá-las a contratarem. 

Que desta seja enviada uma cópia ao Jornal Regional da Rádio Aparecida 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de Maio de 2022. 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 53/2022 

Ementa: indicam que se aproveite o recapeamento das ruas do Pedro Leme 

para asfaltar a Travessa Pedro Rosa 

Autoria: João Newton Vieira e Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que estes vereadores caminharam juntos fiscalizando o 

recapeamento no bairro do Pedro Leme para ouvir opiniões, sugestões e 

propostas da população. 

Indicamos ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Fernando Augusto de 

Siqueira, que aproveite o recapeamento das ruas do Pedro Leme e asfalte 

também a Travessa Pedro Rosa, beneficiando os moradores que ali residem. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de Maio de 2022. 

 

 

 

Vereadores João Newton Vieira e Isaias Eleutério da Silva 

Autores da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 54/2022 

Ementa: indica colocação de braço com luminária no poste situado na Rua 

José Cassiano dos Santos, no bairro Pedro Leme 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Fernando Augusto de 

Siqueira, a colocação de braço com luminária no poste situado na Rua José 

Cassiano dos Santos em frente ao número 78, no bairro Pedro Leme. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de Maio de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 55/2022 

Ementa: indica colocação um redutor de velocidade (lombada), na Rua José 

Cassiano dos Santos, no bairro Pedro Leme 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito municipal, Fernando Augusto de 

Siqueira, a colocação um redutor de velocidade (lombada), na Rua José 

Cassiano dos Santos, no bairro Pedro Leme, em frente ao número 55. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de Maio de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 56/2022 

Ementa: indica a construção de uma baia para parada de ônibus em um ponto 

localizado próximo à praça João Paulo 

Autoria: Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Visando atender à solicitação dos munícipes, indico ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal para que construa uma baia de parada de ônibus em um ponto 

localizado na Avenida Mario Tamborindeguy, defronte à Praça João Paulo, Vila 

Prado. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 06 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 57/2022 

Ementa: indica a entrega das medalhas para os alunos medalhistas em 

Olimpíadas 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Mesa Diretora 

 

Considerando o trabalho e as conversas realizadas por essa vereadora 

junto aos profissionais da educação. 

Considerando a sugestão feita pelo professor Rodrigo de Matemática da 

rede municipal. 

Considerando o empenho e trabalho árduo dos professores da rede 

municipal e estadual no município de Roseira. 

Considerando que o trabalho dos professores engloba os conteúdos 

referentes às séries/anos escolares e as habilidades e competências 

necessárias para a realização das provas das várias olimpíadas. 

Considerando o empenho dos alunos e das famílias. 

Considerando o grande destaque dos alunos nas olimpíadas e 

respectivas medalhas recebidas em anos anteriores. 

Indico à Mesa Diretora que inicie, a partir do ano em curso, a entrega das 

medalhas para os alunos medalhistas durante uma sessão ordinária após 

receber da Secretaria Municipal da Educação a lista com o nome do(s) aluno(s), 

nome da(s) escola(s) e da(s) respectiva(s) olimpíada(s). 

Que desta seja encaminhada uma cópia para a Secretaria Municipal da 

Educação, para as escolas municipais e estadual, para o CONDIC e para a rádio 

POP. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 06 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 58/2022 

Ementa: indica a possibilidade de criar um banco ração e utensílios para ajudar 

instituições e famílias carente do município Roseira 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que a criação de um banco de ração e utensílios para 

animais visa auxiliar famílias carentes e de baixa renda. 

Considerando que o objetivo é recolher doações de ração e demais itens 

de cuidados para pets e distribui-los para família carentes e protetores de 

animais com a participação direta do Poder Executivo e voluntários ligados a 

proteção animal. 

Indico a possibilidade de criar um banco ração e utensílios para ajudar 

instituições e famílias carente do município Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 06 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 59/2022 

Ementa: indica fazer uma faixa de pedestres próxima ao km 166 na SP-62 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

Indico ao Ilmo Sr. Diretor DER/DR-6, Antônio Moreira Junior (Taubaté-

SP), fazer uma faixa de pedestres próxima ao km 166 na SP-62, onde existem 

dois pontos de ônibus, a fim de proporcionar mais segurança aos munícipes que 

necessitam atravessar a SP-62 naquele local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 60/2022 

Ementa: indica que encaminhe Projeto de Lei visando regulamentar o recesso 

escolar para os servidores administrativos, apoio e operacional, lotados na 

Secretaria Municipal de Educação 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o recesso escolar, em Roseira, só é regulamentado 

para os professores mediante lei federal. 

Considerando que há grande gasto de recursos públicos como água, luz, 

gás, transporte de alguns servidores até o local de trabalho, fornecimento de 

pães, pó de café, açúcar etc. 

Considerando a redução considerável do quantitativo de trabalho 

administrativo, apoio técnico e operacional, neste período. 

Considerando que os servidores da área administrativa, apoio técnico e 

operacional, lotados na Secretaria Municipal de Educação, não têm direito ao 

recesso escolar por não haver regulamentação em lei, fato este já diversas vezes 

apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Considerando que, se houver regulamentação legal do recesso escolar 

para os servidores da área administrativa, apoio técnico e operacional, inclusive 

monitores, este poderá ser concedido. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo Municipal que 

encaminhe Projeto de Lei visando regulamentar o recesso escolar para os 

servidores administrativos, apoio e operacional, lotados na Secretaria Municipal 

de Educação, com o acréscimo ao Estatuto do Servidor Público. 

Que desta seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, 

de Roseira bem como a todas as escolas municipais, às EMEIs, à APAE, à 

Escola Estadual Professor André Broca, ao Departamento de Serviços 

Municipais, ao CONDIC e à Secretaria Municipal de Esportes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 27 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 61/2022 

Ementa: indica que encaminhe projeto de lei visando alterar o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Roseira, §2º do artigo 63 da Lei n. º 809, 

de 10 de fevereiro de 1985 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

1985 (Estatuto dos Servidores Públicos 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 ao Município, 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 (vinte) anos, antes de se 

aposentar. 

Considerando que, muitas vezes, a remuneração do agente público 

constitui a única fonte de subsistência da família. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo Municipal que envie 

projeto de lei alterando o parágrafo supramencionado acrescentando o servidor 

que venha 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, 01 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 
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INDICAÇÃO Nº 62/2022 

Ementa: indica que encaminhe projeto de lei visando incluir no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Roseira luto de 8 (oito) dias pelo 

falecimento dos avós 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que esta indicação é um pedido de muitos servidores 

públicos. 

Considerando que a família é o pilar do ser humano. 

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

Considerando que o Estatuto do Servidor Público do Município de Roseira 

- Título III - Dos Direitos e Vantagens - Capítulo I - Artigo 57, incisos III e IV - o 

luto não é destinado aos avós. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo deste Município que 

se solidarize com o servidor em luto pela perda de seus avós e, como forma de 

respeito pelo próximo e ao momento difícil, envie projeto de lei visando 

acrescentar ao Estatuto: luto de 8 (oito) dias pelo falecimento dos avós. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  
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INDICAÇÃO Nº 63/2022 

Ementa: indica estudo de PL que regulamenta o piso mínimo salarial dos 

agentes de saúde 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que grande parte das nossas cidades vizinhas já 

elaboraram projeto de lei e o encaminharam às suas respectivas Câmaras 

Municipais, visando regulamentar o novo piso mínimo salarial nacional dos ACEs 

e dos ACSs, nos termos da Emenda Constitucional nº 120/2022. 

Considerando que nossos servidores, profissionais da área da Saúde, 

lotados nas respectivas funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente 

Comunitário de Endemias estão aguardando que o Poder Público cumpra e 

regulamente o novo valor conforme a Emenda Constitucional já citada nesta 

indicação. 

Pelos considerandos, indico ao prefeito estudo com urgência, visando a 

elaboração de um Projeto de Lei Municipal que altere e fixe o valor do novo Piso 

Mínimo Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos 

Agentes Comunitários de Endemias (ACE). 

Que desta seja enviada cópia para Unidade Mista de Saúde e para os 

demais PSFs de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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INDICAÇÃO Nº 64/2022 

Ementa: indica a possibilidade de reforma do campo de futebol do Bairro 

Roseira Velha 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

população. 

Considerando que no Bairro da Roseira Velha na praça Nossa Senhora 

da Piedade tem um campo de futebol onde ali encontram se bancos de reserva. 

Por ser um campo pequeno os bancos de reservas ficam muito próximos a 

prática do esporte onde pode vir causar acidentes aos atletas. 

Solicito ao poder Executivo se a possibilidade de estar executando essa 

reforma do Campo de futebol do Bairro Roseira Velha. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 
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INDICAÇÃO Nº 65/2022 

Ementa: indica a implantação de um aparelho de sinal sonoro no cemitério 

municipal, para avisar e alertar os visitantes sobre o fechamento dos portões 

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, por ser um espaço extenso, no fechamento, pode ter 

pessoas visitando túmulos de seus entes queridos correndo o risco de serem 

trancados dentro do cemitério (fato ocorrido no último dia 17 de julho). 

Considerando que segurança e cuidado com os visitantes e usuários do 

cemitério fazem parte de uma boa gestão. 

Pelos considerandos, indico ao prefeito Municipal, senhor Fernando 

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

aparelho de sinal sonoro, para avisar e alertar os visitantes sobre o fechamento 

dos portões. 

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

O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 01 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 
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INDICAÇÃO Nº 66/2022 

Ementa: indica o aumento no número de parcelas de 3 (três) para 6 (seis) na 

compra de túmulo no cemitério municipal 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

Considerando que a economia ainda sofre consequências da pandemia. 

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

aumento no número de parcelas de 3 (três) para 6 (seis) na compra de túmulo 

no cemitério municipal. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 67/2022 

Ementa: indica a manutenção da calha da quadra coberta da EMEF Prof. 

Francisco de Paula Santos 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador tem como função indicar ao Poder 

Executivo ações que promovam o bem-estar e a segurança da população. 

Considerando que a quadra coberta da escola mencionada é utilizada 

diariamente por toda a comunidade escolar. 

Considerando que a calha, devido ao tempo, está em processo de 

corrosão. 

Considerando a possibilidade que existe da calha cair e atingir alguma 

pessoa, causando ferimentos ou até algo mais grave. 

Pelos considerandos acima, indico a manutenção da calha da quadra 

coberta da EMEF Prof. Francisco de Paula Santos. 

Que desta seja encaminhada cópia para a Secretaria Municipal de 

Educação, para escolas e creches municipais e para o CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 68/2022 

Ementa: indica a limpeza no rio dos pombos, no bairro Vila Prado 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a prevenção é a melhor solução. 

Considerando que logo vem o tempo da seca e, consequentemente, as 

chuvas. 

Considerando a importância da limpeza dos ribeirões e córregos do 

município, tanto do Centro quanto nos bairros da cidade. 

Considerando que certos entulhos podem causar entupimentos nessas 

vias, causando problemas maiores em época de chuva e mau cheiro ao redor 

das vizinhanças, indico ao Executivo a uma limpeza no rio dos pombos, no bairro 

Vila Prado, passando a máquina no ribeirão e, se possível, retirando ou 

afundando a areia que já se encontra bastante alta. Tudo isso para evitar 

enchentes e aumento de bichos e cobras que ficam próximos das passagens 

desses buracos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 69/2022 

Ementa: indica providências junto à EDP Bandeirantes para que seja feita a 

troca e substituição de poste na Rua Salvador Caltabiano 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a preocupação dos moradores do bairro Jardim Primavera, 

com a falta de segurança de um poste de madeira, localizado na Rua Salvador 

Caltabiano, próximo ao número 313. 

Considerando que o poste balança na época de chuvas e ventos, 

causando perigo à vizinhança. 

Indico ao Executivo providências junto à EDP Bandeirantes para que seja 

feita a troca e substituição desse poste de madeira por um poste de concreto 

armado. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 70/2022 

Ementa: indica projeto de reforma da praça do Barretinho 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a praça do bairro do Barretinho está precisando, com 

urgência, de uma grande reforma. 

Considerando que o bairro não tem campo de futebol, área de esportes 

para nossos jovens ou academia para prática de esporte. 

Considerando o pedido dos moradores do bairro Barretinho. 

Pelos considerandos, indico a elaboração de um projeto de reforma da 

praça com construção de um campo de futebol Society no centro da praça e a 

instalação de academia para prática de esporte, além de reforma de toda parte 

de iluminação. 

Que desta seja enviada uma cópia ao CONDIC e à Rádio Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 71/2022 

Ementa: indica a construção de local para a prática de esporte no bairro do 

Pedro Leme 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que que no bairro do Pedro Leme, no passado, havia um 

campo de futebol que ficava no terreno que hoje é edificado pela EMEI Pelerson 

Penido. 

Considerando que, com a construção desta EMEI, os moradores do bairro 

Pedro Leme ficaram sem um local para a prática de esporte, exercício físico e 

lazer, principalmente nos finais de tarde, sábados e domingos. 

Pelos considerandos, indico a construção de um pequeno campo de 

futebol Society, uma pequena quadra de areia e instalar uma academia ao ar 

livre para prática de esportes e exercício físico no terreno de área verde 

localizado no bairro do Pedro Leme que faz divisa com a EMEI Pelerson Soares 

Penido e o riozinho que corta o bairro. 

Que desta seja enviada uma cópia ao CONDIC e à Rádio Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 72/2022 

Ementa: indica a instalação de três lombadas na Rua Doutor Irbis Ferreira 

Vieira, bairro do Pedro Leme 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que no ano passado entrei com um requerimento pedindo 

ao prefeito que viabilizasse a instalação de três lombadas na Rua Doutor Irbis 

Ferreira Vieira. 

Considerando que ainda não foram instaladas. 

Considerando que venho sendo procurado pelos moradores daquele 

bairro pedindo ajuda para pedir ao Prefeito que instale, o mais rápido possível, 

tais lombadas. 

Pelos considerandos, indico a instalação de três lombadas na Rua Doutor 

Irbis Ferreira Vieira, bairro do Pedro Leme. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

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

 
INDICAÇÃO Nº 73/2022 

Ementa: indica a entrega de leite e cesta básica no Centro de Convivência, 

além de professores para ministrar novos cursos 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que no Bairro Roseira Velha tem um Centro de Convivência 

que faz um trabalho social, sendo extensão da Assistência Social. 

Considerando que eu, como vereador representante do povo, vejo e ouço 

a dificuldade dos moradores. 

Considerando que as pessoas se deslocam para buscar leite e cesta 

básica embaixo de sol ou chuva até a Assistência Social. 

Considerando a demanda de pessoas que querem fazer cursos de 

artesanato, corte e costura e etc. 

Considerando que no Centro de Convivência está faltando professores 

para dar novos cursos. 

Indico ao Poder Executivo a entrega de leite e cesta básica no Centro de 

Convivência, além de professores para ministrar novos cursos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 74/2022 

Ementa: indica estudos e formas de pagamento, inserindo junto à LOA (Lei 

Orçamentária Anual), sobre o devido o piso salarial nacional do Técnico de 

Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que foi aprovado a Lei nº 14.434, de 04 de agosto de 2022, 

a qual altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que institui o piso salarial 

nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem 

e da Parteira. 

Considerando que há necessidade de imprescindível reflexão sobre a 

relevância histórica da enfermagem para todos os serviços de saúde do mundo. 

Considerando que a categoria se submete a regimes de remuneração 

injustos em partes de nosso Brasil, incompatível com o nível de formação 

acadêmica e técnica, exigido para o exercício da profissão. 

Considerando que essa categoria coloca a sua saúde em risco para salvar 

vidas todos os dias e continuam extremamente desvalorizados. Enquanto muitos 

pararam e se recolheram na pandemia, a enfermagem continuou na linha de 

frente. 

Considerando que a devida aprovação dessa lei é fruto de imensa e longa 

luta dos profissionais da enfermagem brasileira. 

Indico ao Prefeito Fernando Augusto de Siqueira o início dos estudos e 

formas de pagamento, inserindo junto à LOA (Lei Orçamentária Anual), sobre o 

devido aumento para os profissionais da enfermagem para instituir o piso salarial 

nacional do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 

E, por consequência, envie para a Câmara um projeto regulamentando o novo 

piso. 

Que desta seja enviada uma cópia para os todos os postinhos de Saúde 

(PSF) e Unidade Mista de Saúde. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 75/2022 

Ementa: indica reserva no orçamento do valor necessário para atender a 

determinação da Nova Lei do Piso Mínimo Nacional Salarial dos Monitores, ao 

elaborar a LOA 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o Prefeito Fernando Augusto de Siqueira está 

elaborando Projeto de Lei (PL) para regulamentar a profissão dos monitores. 

Considerando que ele pretende enviar o PL à Câmara deste Município 

para que o Legislativo aprecie e vote, antes mesmo de ser votado o Projeto da 

LOA para o exercício do ano 2023. 

Considerando que fazer este planejamento na LOA é muito importante 

para que, no começo do próximo ano, tenha receita líquida para aprovar o projeto 

de valorização dos monitores de nossa cidade. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo que, ao elaborar a 

LOA para o exercício do ano de 2023, reserve no orçamento o valor necessário 

para atender a determinação da Nova Lei do Piso Mínimo Nacional Salarial dos 

Monitores. 

Que desta seja envida cópia às quatro EMEIs (Creche Escola). 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 76/2022 

Ementa: indica que volte a fazer a merenda escolar nas escolas 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

Considerando que temos uma nutricionista capaz e muito competente. 

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

a fazer a merenda escolar nas escolas, para que os alunos possam usufruir da 

alimentação fresca, mais agradável. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 77/2022 

Ementa: indica a realização de processo licitatório para escolha de nova 

empresa de manutenção e instalação de iluminação pública, ou que seja 

revista a possibilidade de formalizar contrato com a EDP Bandeirantes para 

prestação de serviço de manutenção e instalação de novos pontos de 

iluminação pública 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que toda população da cidade de Roseira vem sofrendo há 

muito tempo com o péssimo serviço de manutenção de iluminação pública 

oferecido pelas empresas que prestam este serviço ao nosso município. 

Considerando que, quando este serviço era executado pela EDP 

Bandeirantes, a cidade de Roseira não enfrentava dificuldades com falta de 

manutenção das luminárias públicas. 

Considerando o crescente número de reclamações dos munícipes em 

relação às lâmpadas apagadas, bem como a morosidade para se fazer o 

conserto. 

Considerando que, mesmo após quando realizada a manutenção, 

rapidamente as lâmpadas se apagam deixando o munícipe sem iluminação em 

sua residência. Isso acarreta em transtornos, em riscos e na falta de segurança 

aos moradores decorrentes do péssimo serviço oferecido pelas empresas 

prestadoras de serviços na cidade. 

Pelos considerandos, indico ao Prefeito a realização de processo 

licitatório com urgência para escolha de nova empresa de manutenção e 

instalação de iluminação pública, ou que seja revista a possibilidade de 

formalizar contrato com a EDP Bandeirantes para prestação de serviço de 

manutenção e instalação de novos pontos de iluminação pública. 

Que desta seja enviada cópia ao CONDIC e à Rádio Aparecida Jornal 

Pop. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 78/2022 

Ementa: indica estudos precisos junto à LOA (Lei Orçamentária Anual), para 

melhorias do salário dos funcionários do Conselho Tutelar para o ano de 2023 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando a importância de valorizar o papel do profissional do 

Conselho Tutelar que exerce significativa função como fiscalizador da política de 

proteção integral, pois é encarregado pela sociedade para zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Considerando que as cidades vizinhas já melhoraram os salários do 

Conselho Tutelar. 

Considerando a crise que estamos enfrentando, com aumento 

significativo dos produtos alimentícios. 

Considerando que o funcionamento do Conselho Tutelar constará da Lei 

Orçamentária Municipal, com previsão dos recursos necessários ao pleno 

funcionamento e a capacitação e formação continuada de seus membros, 

devendo ser assegurado estrutura física, recursos humanos de apoio, meios de 

comunicação e informática e meios de transporte. 

Considerando que a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu artigo 134, 

dispõe sobre o local e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive 

quanto à remuneração dos respectivos membros. 

Indico ao Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, estudos 

precisos junto à LOA (Lei Orçamentária Anual), para melhorias do salário dos 

funcionários do Conselho Tutelar para o ano de 2023. 

Que desta seja encaminhada uma cópia para o Conselho Tutelar, para a 

Promotoria e para o Condic. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 79/2022 

Ementa: indica melhorar a sinalização nas redondezas do centro comunitário 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

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

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

para o desenvolvimento da cidade. 

Considerando o relato e solicitação de munícipes de que as proximidades 

do centro comunitário apresentam riscos para quem circula. 

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

a sinalização de maneira eficiente nas redondezas do centro comunitário. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 80/2022 

Ementa: indica fazer reunião com os moradores das chácaras do bairro Pedro 

Leme para que dê andamento ou continuidade na regularização das ruas 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador desempenha um papel fundamental para a 

harmonia do processo político no atual formato da estrutura democrática vigente 

no Município. 

Considerando que ao vereador cabe a responsabilidade de fiscalizar a 

atuação do Poder Executivo e propor alternativas para o desenvolvimento pleno 

do Município onde atua. 

Considerando que é ele quem cobra, discute, confere, contrapõe ou apoia 

as ações do prefeito, tornando possível o equilíbrio democrático entre o 

Legislativo e o Executivo. 

Considerando que o papel do vereador é fiscalizar os atos do Poder 

Executivo e legislar com transparência, sendo o primeiro elo entre o povo e a 

Administração Pública Municipal e agente público eleito mais próximo ao eleitor. 

Considerando que demandas devem ser expostas ao gestor municipal. 

Por esta razão, é ele quem vai até esses munícipes para ver de perto as 

necessidades e demandas voltadas para melhorias de cada bairro ou rua, 

averiguando as principais necessidades da população que ele representa. 

Indico ao Senhor Prefeito Fernando Augusto de Siqueira fazer reunião 

com os moradores das chácaras do bairro Pedro Leme para que dê andamento 

ou continuidade na regularização das ruas, visto que foi promessa de campanha 

da gestão atual. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 81/2022 

Ementa: indica colocar redutor de velocidade nas esquinas da delegacia da 

Polícia Civil 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

Atendendo à solicitação de munícipes, indico ao Exmo. Senhor Prefeito, 

Fernando Augusto de Siqueira, colocar redutor de velocidade nas esquinas da 

delegacia da Polícia Civil. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 82/2022 

Ementa: indica sinalização com placa e de solo na esquina da Rua Joaquim 

Vaz Coelho com a Marginal Governador André Franco Montoro 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

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

sinalização com placa de PARE, bem como a sinalização de solo indicando 

PARE na esquina da Rua Joaquim Vaz Coelho com a Marginal Governador 

André Franco Montoro. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 83/2022 

Ementa: indica a retirada do restante da touceira de bambu que se encontra 

na entrada do bairro Nova Era 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que no ano passado havia feito um pedido ao DER e à 

Prefeitura concomitantemente solicitando a retirada de bambus que vinham 

atrapalhando e trazendo riscos às pessoas, ciclista e aos veículos que fazem o 

uso daquela rodovia. 

Considerando que a Prefeitura começou a retirar os bambus, mas restou 

parte que ainda precisa ser retirada. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo Municipal a retirada 

do restante da touceira de bambu que se encontra na entrada do bairro Nova 

Era (ponto do pedroso). 

Que desta seja enviada cópia ao CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 84/2022 

Ementa: indica o retorno da entrega de leite em todos os bairros 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a entrega de leite, do Programa Viva Leite, do governo 

do estado de São Paulo, era realizada em todos os bairros de nossa cidade. 

Considerando que o Nobre amigo vereador Luiz Henrique Ramos já 

entrou nesta Casa de Lei pedindo o mesmo serviço para o bairro da Roseira 

Velha. 

Considerando que aguardamos o Prefeito atender ao mencionado pedido. 

Considerando que fui procurado pelos moradores dos bairros do 

Barretinho e do Pedro Leme pedindo que a entrega do leite retornasse, como 

anteriormente. 

Considerando que nossa cidade foi contemplada pelo Governo Federal 

com um caminhão de refrigeração. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo o retorno da entrega 

de leite em todos os bairros de nossa cidade conforme outrora. 

Que desta seja enviada cópia ao CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 85/2022 

Ementa: indica passar a máquina Patrol na área verde do bairro do Vila Roma 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que fui procurado pelos moradores do bairro do Vila Roma 

para pedir ao Prefeito para passar a máquina na área verde. 

Considerando que antigamente o local era limpo e vinha sendo usado 

pelos moradores do bairro para a prática de lazer. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo a passar a máquina 

Patrol na área verde do bairro do Vila Roma para que volte a ser usada para a 

prática de esporte. 

Que desta seja enviada cópia ao CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 86/2022 

Ementa: indica fazer a manutenção e limpeza das bocas de lobo 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que andando pela cidade vejo muitas bocas de lobo suja e 

malconservadas. 

Indico ao Poder Executivo fazer a manutenção e limpeza das bocas de 

lobo. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 87/2022 

Ementa: indica a elaboração de Projeto de Lei referente ao piso salarial dos 
monitores 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

solicitar os pedidos ao Executivo na busca contínua pelo bem-estar da 
população, principalmente dos nossos servidores municipais. 

Considerando que no dia 08 de agosto de 2022 foi enviado para esta Casa 
de Leis e aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 25, de 29/07/2022, 
dispondo sobre a valorização do Magistério Público Municipal, contemplando 
apenas os Professores PEBI – INFANTIL e PEBI – Ensino Fundamental. 

Considerando que os monitores de creche também fazem parte dos 
Profissionais da Educação, têm o direito e merecem esse reconhecimento. 

Considerando que em conversa com o Senhor Prefeito, Fernando 
Augusto de Siqueira, esta Lei já está em estudo e esse reconhecimento já está 
nos planos do Executivo. 

Considerando que, se essa lei for enviada a esta Casa de Leis no início 
de setembro, os monitores podem ser contemplados com o reajuste ainda neste 
mês. 

Pelos considerados, indico a elaboração e envio para esta Casa de Leis 
de um Projeto de Lei referente ao piso salarial dos monitores, uma vez que está 
no Parecer 2, do Conselho Nacional de Educação, e na Resolução 67 do Mec. 
Vale ressaltar que o valor estipulado é de R$ 3.845,34 por 40h semanais. 

Que desta seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, 
a todas as creches do município, ao Jornal Regional da Rádio Aparecida (Rádio 
Pop) e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 
 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 88/2022 

Ementa: indica atendimento de emergências por médicos especialistas 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que na Unidade Mista de Saúde de Roseira tem médicos 

especialistas em várias áreas. 

Considerando que é importante deixar uma vaga sempre aberta para 

pacientes que necessitam de atendimento com urgência. 

Indico ao Poder Executivo, junto com o Secretário da Saúde, o 

atendimento de pacientes em situação de urgência por médicos especialistas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 89/2022 

Ementa: indica lombada na esquina da Rua Renato Giovaneli com a Rua 

Américo Alves 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que entre a Rua Renato Giovaneli e Américo Alves está 

tendo muito fluxo de veículos automotores, os quais trazem perigo para a 

população. 

Pelo considerandos, indico ao Poder Executivo fazer lombada entre Rua 

Renato Giovaneli e Américo Alves. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 90/2022 

Ementa: indica o atendimento de um médico especialista em neuropediatria a 

cada 15 dias 

Autoria: Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Prefeitura Municipal de Roseira 

 

Considerando que tenho sido procurado por alguns pais sobre a 

dificuldade em conseguirem atendimento com médico neuropediatra. 

Considerando que na rede pública de saúde de Roseira ainda não há 

atendimento desta especialidade. 

Considerando que o referido atendimento é de extrema importância, uma 

vez que visa atender crianças que possuem alguma deficiência relacionada ao 

sistema nervoso central e periférico, tais como epilepsia e crise convulsiva, 

autismo, hiperatividade e déficit de atenção (TDAH), paralisia cerebral e doenças 

musculares, entre outras. 

Considerando que o acompanhamento do desenvolvimento neurológico 

das crianças é imprescindível para que cresçam com saúde. Essa é a 

importância da neuropediatria na rede pública de saúde: que possa atender 

nossas crianças, solicitar exames clínicos, analisar as aquisições motoras, 

cognitivas e de linguagem, diagnosticar e tratar doenças. 

Indico ao Exmo. Prefeito a contratação de um médico especialista em 

neuropediatria para que atenda a cada 15 dias pelo menos. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 91/2022 

Ementa: indica elaboração de estudo de esclarecimentos sobre os impactos 

orçamentários do piso da enfermagem do nosso município, além da 

necessidade de adoção de medidas que resolvam a questão de vez 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever deste vereador apresentar medidas e soluções 

para ajudar a administração a cumprir as leis impostas no nosso país. 

Considerando que na data de 06 de setembro de 2022 ocorreu uma 

reunião entre o ministro Roberto Barroso e o Presidente do Senado Rodrigo 

Pacheco, para tratarem sobre uma liminar que o ministro Roberto Barroso 

acolheu e deu um prazo de sessenta dias para todos os interessados se 

manifestarem sobre as dificuldades de se cumprir a Lei Nacional Federal do piso 

mínimo salarial da enfermagem. 

Considerando que a administração junto do Prefeito e Secretário da 

Saúde, tem um papel importante e fundamental para ajudarem a solucionar este 

impasse de valorização da enfermagem. Pois já foi aprovado pelo Senado 

Federal e também sancionado pelo Presidente da República Jair Messias 

Bolsonaro. 

Pelos considerando, indico ao prefeito Fernando Augusto de Siqueira que 

se elabore um estudo de esclarecimentos sobre os impactos financeiros e 

orçamentários, de adoção de medidas que resolvam o problema da equipe de 

enfermagem de uma vez por todas.  

Que desta indicação seja enviada cópia a Secretaria da Saúde, aos quatro 

postos de saúde do nosso município, à rádio Aparecida, Jornal Pop e Condic. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 92/2022 

Ementa: indica a compra de ventiladores para as salas de aula da Escola 

Padre Geraldo de Almeida Sampaio 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

ventiladores para as salas de aula da Escola Padre Geraldo de Almeida Sampaio 

e até mesmo a manutenção daqueles que precisam de reparos, tendo em vista 

que o verão está vindo e o calor acaba sendo intenso tanto para os alunos quanto 

para os professores e funcionários da escola. 

Saliento que as temperaturas de nossa cidade ficam bastante elevadas 

nesta época do ano, e o calor acaba por prejudicar o aprendizado dos alunos, 

especialmente daqueles que estudam no turno vespertino, razão pela qual 

solicito uma especial atenção da Administração Municipal para o caso. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 93/2022 

Ementa: indica a troca de lâmpadas na Rua Alfredo Garcia dos Reis, em frente 

ao número 83, no bairro Pedro Leme 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador é um importante agente político do 

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

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

e projetos para o desenvolvimento da cidade. 

Indico ao Executivo Municipal que faça a troca de lâmpadas na Rua 

Alfredo Garcia dos Reis, em frente ao número 83, no bairro Pedro Leme. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-013 – Roseira – Estado de São Paulo 

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
INDICAÇÃO Nº 94/2022 

Ementa: indica realizar atividades recreativas na semana das crianças 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

solicitar pedidos ao Executivo na busca contínua pelo bem-estar das crianças e 

jovens. 

Considerando que a comemoração do Dia das Crianças está próxima. 

Considerando que no ano passado, devido à pandemia, as crianças não 

estavam frequentando as aulas presencialmente e não houve comemoração 

nesta data tão especial. 

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

senhor Fernando Augusto de Siqueira, realizar atividades recreativas com 

aluguel de brinquedos e lanches especiais na semana das crianças para 

comemorar a data. 

Que desta seja enviada cópia à Secretaria Municipal de Educação, ao 

CONDIC e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de outubro de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 95/2022 

Ementa: indica estudo sobre a possibilidade de enviar Projeto de Lei de criação 

do cargo de Auxiliar Administrativo, destinado à área da educação e demais 

providências 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever deste vereador apresentar medidas e soluções 

para ajudar a Administração, principalmente as que vão ao encontro dos direitos 

e interesses dos servidores públicos. 

Considerando que fui procurado pelos servidores lotados nos cargos de 

Escriturário e Auxiliar de Escritório, trabalhando na área da educação, pedindo 

ajuda para encontrar uma medida de valorização dos valiosos serviços 

prestados por estas duas categorias. 

Considerando que este vereador só vislumbra um caminho para conseguir 

valorizar os servidores criando o cargo de Auxiliar Administrativo, destinado 

especialmente à área da educação (secretarias das Escolas e EMEIs e demais 

áreas da Educação do município). 

Considerando a importância de a remuneração dos novos cargos ser 

superior à recebida pelos ocupantes dos cargos de Escriturário e Auxiliar de 

Escritório. 

Pelos considerandos, e visando a valorização dos ocupantes dos cargos 

supracitados, indico ao Chefe do Executivo que estude a possibilidade de enviar 

Projeto de Lei de criação do cargo de Auxiliar Administrativo, destinado 

especialmente à área da educação: secretarias das Escolas e EMEIs e demais 

áreas da Educação do município, e no mesmo PL extinga o cargo de Auxiliar de 

Escritório e Escriturário e mude a referência destes para o Cargo de Auxiliar 

Administrativo. 

Que desta seja enviada cópia a todas escolas municipais EMEIs e à 

Secretaria Municipal de Educação. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de outubro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 96/2022 

Ementa: indica elaboração de estudo para encaminhar Projeto de Lei criando 

o Cargo de Motorista Condutor de Transporte Escolar, dentre outras medidas 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever deste vereador apresentar medidas e soluções 

para ajudar a Administração a fortalecer a segurança dos alunos, usuários do 

transporte escolar do município de Roseira, com condutores devidamente 

capacitados com Curso de Condutor de Transporte Escolar obrigatoriamente 

imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro. 

Considerando que a responsabilidade de transportar alunos em ônibus e 

van é imensa, pois o motorista condutor tem a responsabilidade naquele trajeto 

pelo bem mais precioso dos pais e familiares. 

Considerando que atualmente os servidores motoristas lotados no 

transporte são muito competentes e profissionais, todavia não são valorizados 

como merecem e precisam. 

Considerando que a única via que este vereador encontrou, visando a 

melhoria e a qualidade do transporte escolar, bem como a valorização dos 

profissionais motoristas do transporte escolar lotados na Secretaria Municipal de 

Educação é mediante elaboração de Projeto de Lei, pelo Executivo municipal, 

Fernando Augusto de Siqueira, criando o Cargo de Motorista Condutor de 

Transporte Escolar. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo Municipal que elabore 

um estudo para encaminhar Projeto de Lei criando o Cargo de Motorista 

Condutor de Transporte Escolar com remuneração superior à de motorista. E, 

no mesmo projeto, reconhecer e valorizar os servidores motoristas que 

atualmente já estão desempenhando esta função na Secretaria Municipal de 

Educação, mediante alteração da referência do Cargo de Motorista para a 

referência do novo cargo. Isto irá valorizar os profissionais que atuam no 

transporte escolar de alunos, além de torna-lo atrativo para os servidores dessa 

categoria. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de outubro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 97/2022 

Ementa: indica a manutenção e os reparos necessários na mina de água da 

Praça João Paulo II, e também da mina de água do bairro do Veloso 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

Considerando que a população merece toda a atenção e respeito, sendo 

atendida em suas reivindicações. 

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando 

Augusto de Siqueira, que providencie a manutenção e os reparos necessários 

na mina de água da Praça João Paulo II, e também da mina de água do bairro 

do Veloso, na cidade de Roseira/SP. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 10 de outubro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 98/2022 

Ementa: indica colocar celular corporativo com WhatsApp em todos os ESFs 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

Considerando que os telefones dos ESFs estão constantemente 

inoperantes, indico ao Exmo. Senhor Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, 

colocar celular corporativo com WhatsApp em todos os ESFs para melhor 

atender os munícipes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 17 de outubro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 99/2022 

Ementa: indica que verifique a viabilidade de renovar o contrato de todos os 

funcionários contratados via processo seletivo 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o contrato dos servidores que foram contratados pela 

seletiva no exercício de 2022 vai expirar até o dia 20 de dezembro de 2022. 

Considerando que estes profissionais são fundamentais para o bom 

desempenho dos serviços públicos municipais. 

Considerando que no edital do Processo Seletivo nº. 02/2021 há 

discricionariedade de prorrogação por igual período a que foram contratados (1 

ano). 

Considerando que até a data não temos ainda nenhuma informação de 

concurso público a ser realizado. 

Pelos considerandos, indico ao Chefe do Executivo do município que 

verifique a viabilidade de renovar, no mês de dezembro, o contrato de todos os 

funcionários contratados via processo seletivo, mediante edital do Processo 

Seletivo nº 02/2021 no ano de 2022. 

Que desta seja enviada cópia à Secretaria da Saúde, ao Departamento 

de Serviços Municipais, às EMEIs, às escolas e aos PSFs do município. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 17 de outubro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 100/2022 

Ementa: indica a construção da ciclovia na avenida José Francisco dos Santos 

(Batata) 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que a estrada José da Silva Ribeiro é a estrada que liga 

Roseira com o Restaurante e Posto Arco-Íris. 

Considerando que hoje o Restaurante e posto Arco-Íris é referência na 

cidade, com praças de alimentação, loja Bauducco, O Boticário, entre outras. 

Considerando que o Restaurante e Posto Arco-Íris gera muito emprego 

para nossa cidade, além de ser um ponto de referência e turístico. 

Considerando que a ciclovia para quem ali trafega vai trazer mais 

segurança. 

Indico ao Poder Executivo a construção da ciclovia na avenida José 

Francisco dos Santos (Batata). 

Que desta seja enviada uma cópia para o Posto e Restaurante Arco-Íris. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 24 de outubro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 101/2022 

Ementa: indica troca de lâmpadas na Avenida São José no bairro Pedro Leme 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

benefícios e bem-estar social de interesse da população. 

Considerando que na Avenida São José, no bairro Pedro Leme, os 

moradores estão no escuro com as lâmpadas queimadas. 

Considerando que a iluminação pública dessa avenida está prejudicada, 

o que traz risco a todos os moradores e pessoas que transitam pelo local. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça troca de 

lâmpadas na Avenida São José no bairro Pedro Leme, como forma de restaurar 

a segurança e tranquilidade do local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 102/2022 

Ementa: indica recuperação asfáltica dos pontos danificados das Ruas 

Capitão Máximo de Paula Santos e Olegário de Paula 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que em vários pontos das Ruas Capitão Máximo de Paula 

Santos e Olegário de Paula, no bairro da Roseira Velha, o asfalto está quebrado 

e se dissipando, aumentando a cada dia e comprometendo o restante do asfalto. 

Considerando que os pontos danificados podem causar acidentes graves, 

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

em risco carros e até mesmo munícipes. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

recuperação asfáltica dos pontos danificados nas ruas supracitadas. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 103/2022 

Ementa: indica manutenção da iluminação dos postes e poda das árvores na 

praça do bairro do Barretinho 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do 

Executivo Municipal as reinvindicações dos munícipes. 

Considerando que somos responsáveis pelas ações que trazem 

benefícios e bem-estar social de interesse da população. 

Considerando que a praça do bairro do Barretinho (Comunidade São 

José) está sem iluminação há alguns dias e a copa das árvores está muito alta, 

dificultando a iluminação do espaço e afetando a fiação elétrica. 

Considerando que a falta de iluminação pública nessa praça pode trazer 

riscos a todos os moradores e pessoas que transitam pelo local, em especial aos 

fiéis que participam das missas e grupos de oração na igreja da Comunidade 

São José. 

Pelos considerandos, indico ao Executivo Municipal que faça a 

manutenção da iluminação dos postes situado na praça supracitada, bem como 

a poda das árvores como forma de restaurar a segurança e tranquilidade do 

local. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de novembro de 2022. 

 

 

Vereador Adriano Leão Santana 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 104/2022 

Ementa: indica capina e limpeza entre as ruas, guias e calçadas de todas as 

ruas de todos os bairros do município 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

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

providências para atender o pedido de capina e limpeza entre as ruas, guias e 

calçadas de todas as ruas de todos os bairros do município de Roseira/SP. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 

  



 
 

Câmara Municipal de Roseira  
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INDICAÇÃO Nº 105/2022 

Ementa: indica a pintura das guias de todas as ruas de todos os bairros do 

município 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

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

pintura das guias de todas as ruas de todos os bairros do município de 

Roseira/SP, bem como lombadas e faixas de pedestres necessárias. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 106/2022 

Ementa: indica repintura da sinalização de trânsito e faixa de pedestre no 

cruzamento da Rua Dino Bueno com a Dom Epaminondas, além de 

implantação de lombada 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

Considerando que cruzamento localizado próximo ao fórum e à base da 

polícia militar possui grande fluxo de veículos, ciclistas e pedestres, 

necessitando a remarcação da faixa de pedestres e demais sinalizações em 

ambos os sentidos. 

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

repintura da sinalização de trânsito e faixa de pedestre no cruzamento da Rua 

Dino Bueno com a Dom Epaminondas (nos dois sentidos) e que seja colocada 

lombada na Rua Dino Bueno próximo a esse cruzamento, pois é local de grande 

circulação de pedestres, ciclistas, dentre eles muitas crianças/adolescentes que 

saem da escola Profº André Broca e do Projeto GURI. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 107/2022 

Ementa: indica fazer a manutenção no aparelho de ultrassom 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando na Unidade Mista de Saúde tem um aparelho de ultrassom 

o qual precisa de manutenção. 

Considerando que os exames estão saindo sem imagens, o botão do 

aparelho está com problema, dentre outros. 

Considerando que causa insegurança para a população. 

Indico ao Poder Executivo fazer a manutenção no aparelho de ultrassom 

com urgência. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de novembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 108/2022 

Ementa: indica sinalizar com placa “ÁREA ESCOLAR” próximo a escola Padre 

Geraldo 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

Considerando que é grande o movimento de automóveis e motos próximo 

a escola Padre Geraldo. 

Indico ao exmo. Senhor prefeito Fernando Augusto de Siqueira sinalizar 

com placa “ÁREA ESCOLAR” próximo a escola Padre Geraldo. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 109/2022 

Ementa: indica pintar as guias de amarelo e sinalizar com placa de “proibido 

estacionar” em frente à pista de skate e à academia ao livre situada na Rua 

Mário Monteiro dos Santos França 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

benefícios à população. 

Considerando que este vereador caminha pelos bairros de Roseira para 

ouvir opiniões, sugestões e propostas da população. 

Considerando que em frente à academia ao ar livre existe um 

estacionamento vertical (vaga de recuo). 

Indico ao exmo. Senhor prefeito Fernando Augusto de Siqueira pintar as 

guias de amarelo e sinalizar com placa de “proibido estacionar” em frente à pista 

de skate e à academia ao livre situada na Rua Mário Monteiro dos Santos 

França. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor da Indicação 
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INDICAÇÃO Nº 110/2022 

Ementa: indica fazer a manutenção da estrada da Vargem Grande e acesso 

ao bairro do Bonfim, principalmente no trecho de subida da ponte da escola da 

Vargem Grande 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e 

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

população. 

Considerando que as estradas são muito utilizadas pelos produtores 

rurais, moradores, transporte de alunos e pacientes, os quais merecem todo o 

respeito e atenção. 

Considerando que as águas das chuvas danificam a estrada. 

Considerando que o serviço de manutenção deve fazer cortes na estrada 

para escoar as águas e evitar a erosão. 

Indico ao exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, fazer 

a manutenção da estrada da Vargem Grande e acesso ao bairro do Bonfim em 

toda a sua extensão, principalmente no trecho de subida da ponte da escola da 

Vargem Grande. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor da Indicação 


