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REQUERIMENTO Nº 01/2022 

Ementa: requer saber possibilidade de se pagar aos profissionais PEB I, PEB II 

e monitores de creche o mesmo valor nas horas trabalhadas 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos munícipes. 

Considerando que todos os professores e monitores de creches precisam ter o 

curso de Pedagogia, de acordo com a nova legislação, assim como os professores PEB 

II, ou seja, todos devem possuir nível superior. 

Considerando que desenvolvem um excelente trabalho no município. 

Considerando que os professores PEB I e II e os monitores de creche estão 

classificados na mesma referência (referência 17) na tabela de vencimentos. 

Considerando que, com o aumento aprovado na sessão extraordinária do dia 

20/01/2022, os profissionais relacionados nesta tabela passaram a receber R$ 2.597,79 

(dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos) mensais. 

Considerando que na tabela de vencimentos o que diferencia os professores 

PEB I e II e os monitores de creche é a carga horária. 

Considerando que, com o novo reajuste salarial, os professores PEB I (30h-

semana), PEB II (25h/semana) e monitores de creches (40h/semana) recebem o valor 

de R$ 2.597,79 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos 

mensais. 

Considerando que há discrepância no valor das horas trabalhadas, sendo R$ 

20,78 (vinte reais e setenta e oito centavos) para PEB II, R$ 17,31 (dezessete reais e 

trinta e um centavos) para PEB I e R$ 12,98 (doze reais e noventa e oito centavos) para 

monitores de creche. 

Considerando que muitos professores PEB I e monitores de creches, além de 

terem a formação em Pedagogia, a maioria possui mais de uma pós-graduação. 

Pelos considerandos, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal a informação 

sobre possibilidade de ser justo e pagar a todos os profissionais constantes na tabela 
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de vencimentos - referência 17 - o mesmo valor das horas trabalhadas, ou seja R$ 

20,78 (vinte reais e setenta e oito centavos), valorizando todos os profissionais que 

merecem nosso carinho, respeito e admiração pelos trabalhos de excelência que 

desenvolvem como Educadores no município. 

Que deste seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, a todas 

escolas e creches do município, ao Jornal Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), 

ao CONDIC e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 02/2022 

Ementa: requer saber a possibilidade de pagar o piso nacional a todos os 

servidores do município 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos nossos funcionários públicos. 

Considerando que todos os funcionários executam o seu trabalho com muita 

presteza e dedicação. 

Considerando que valorizar o funcionário público é dever de todo administrador. 

Considerando que o Prefeito Municipal, o senhor Fernando Augusto de Siqueira, 

já ocupou o cargo de Diretor da Secretaria de Serviços Municipais e acompanhou de 

perto o trabalho de todos, além de saber o quanto esses profissionais merecem serem 

valorizados. 

Considerando que o nosso Vice-prefeito, o senhor José Altair da Silva Rangel, 

foi servidor municipal como motorista, atuando na área da Saúde, e acompanhou de 

perto o trabalho de todos, além de saber o quanto esses profissionais merecem serem 

valorizados. 

Considerando que fiz uma pesquisa para saber o real valor do Piso Nacional de 

todos os profissionais que trabalham em nosso município. 

Considerando que fiz uma tabela constando o salário de alguns servidores 

municipais e o real salário de acordo com o Piso Nacional e há uma discrepância em 

muitos cargos. 

 

Referência 2021 2022 Piso Nacional Carga horária 

01 Servente R$ 1.100,00 R$ 1.210,66 R$ 1.390,00 40h 

02 Coveiro R$ 1.116,66 R$ 1.283,39 R$ 1.438,27 40h 

04 Pedreiro R$ 1.249,70 R$ 1.375,41 R$ 1.585,20 40h 

05 Eletricista R$ 1.280,57 R$ 1.409,39 R$ 1.514,00 40h 
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07 Auxiliar 

Dentário 

R$ 1.405,07 R$ 1.546,42 R$ 1.708,00 40h 

07 Agente-

Comum Saúde 

R$ 1.405,07 R$ 1.546,42 R$ 1.750,00 40h 

07 Motorista R$ 1.405,07 R$ 1.546,42 R$ 1.900,00 40h 

08 Técnico de 

Enfermagem 

R$ 1.446,79 R$ 1.592,33 R$ 1.625,50 40h 

09 Psicólogo R$ 1.527,54 R$ 1.681,21 R$ 2.981,86 20h 

09 

Fonoaudiólogo 

R$ 1.527,54 R$ 1.681,21 R$ 2.217,10 20h 

15 Enfermeiro R$ 2.080,98 R$ 2.290,32 R$ 3.207,00 36h 

18 Dentista R$ 2.406,27 R$ 2.648,34 R$ 3.135,00 20h 

 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal que nos informe 

se há a possibilidade de ser justo e pagar a todos os profissionais constantes na tabela 

de vencimentos o real e merecido salário, de acordo com o Piso Nacional. 

Que deste seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Serviços Municipais 

(DSM), à Secretaria de Saúde, aos PSF dos bairros do nosso município, ao Jornal 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 03/2022 

Ementa: requer saber possibilidade de distribuir uniforme e material escolar aos 

estudantes 

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 por meio da participação democrática. 

Considerando a importância que é para todos os alunos da rede municipal a 

identificação escolar. 

Considerando que o uso do uniforme escolar proporciona essa identificação e 

compõe um dos artigos do Regimento Escolar Interno (normas de boa convivência). 

Considerando também que o material escolar é importante para apoiar os 

estudantes nos estudos. 

Considerando que as famílias roseirenses aguardam essa ação social há tempos 

e serão beneficiadas com a distribuição de uniforme e material escolar - realizada pela 

administração executiva. 

Considerando que a atuação do poder público municipal deve ser sempre em 

prol da população. 

Requeiro saber possibilidade de distribuição de uniforme e material escolar para 

os alunos da rede municipal de ensino por parte do representante do Poder Executivo, 

o Exmo. Senhor prefeito municipal Fernando Siqueira. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC e Associação Kasa 

Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 04/2022 

Ementa: requer saber possibilidade de instalação de redutor de velocidade na 

Rua Expedicionário Patrício 

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 por meio da participação democrática. 

Considerando a necessidade de um redutor de velocidade na Rua 

Expedicionário Patrício, pois esta é uma rua movimentada nos dois sentidos. 

Considerando que vários condutores não respeitam as leis de trânsito e colocam 

os moradores e pedestres em risco. 

Requeiro saber possibilidade de instalação de redutor de velocidade nessa rua 

por parte do representante do Poder Executivo, o Exmo. Senhor prefeito municipal 

Fernando Siqueira. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 05/2022 

Ementa: requer saber possibilidade de manutenção na calçada da ciclovia 

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 por meio da participação democrática. 

Considerando o extremo perigo a todas as pessoas que circulam pela ciclovia, 

para ir ou voltar do bairro da Roseira Velha, praticar esporte ou para passear. 

Considerando que, em determinados pontos de toda a extensão da ciclovia, a 

calçada apresenta problemas, como o levantamento do concreto, por ter estufado, 

formando uma barriga e está causando risco para todos. 

Requeiro saber possibilidade de manutenção na calçada da ciclovia por parte do 

representante do Poder Executivo, o Exmo. Senhor prefeito municipal Fernando 

Siqueira. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC e para a Associação 

Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 06/2022 

Ementa: requer saber possibilidade de instalação de iluminação na principal 

entrada e saída do município de Roseira 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: CCR Nova Dutra 

 

Considerando as funções do vereador e o princípio moral de exercer essas 

funções que me foram atribuídas por meio da participação democrática. 

Considerando o objetivo de garantir a segurança dos motoristas e pedestres que 

utilizam a principal entrada e saída da cidade de Roseira que fica às margens da 

Rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo x Rio de Janeiro. 

Considerando o trabalho que a Concessionária Nova Dutra realiza em toda a 

extensão da rodovia. 

Requeiro empenho e rápido atendimento por parte da empresa a esse 

requerimento para que ocorra a instalação de iluminação na principal entrada e saída 

do município de Roseira. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC e Associação Kasa 

Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 07/2022 

Ementa: requer cuidado/tratamento da árvore na esquina entre a Praça 

Sant’Ana e a Rua Dom Epaminondas 

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 por meio da participação democrática. 

Considerando que as árvores são o maior patrimônio ambiental nas cidades. 

Considerando que as árvores trazem inúmeros benefícios para a saúde, porque 

elas absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio, melhorando a qualidade do ar, e 

podem, inclusive, absorver ruídos e o barulho na cidade. 

Considerando que elas abrigam os pássaros os quais espalham as sementes e 

comem os insetos. 

Considerando que elas dão sombra e diminuem a temperatura, o que deixa mais 

gostoso andar pelas ruas. 

Considerando que elas diminuem os ventos, mantendo a umidade do ar e a 

regularidade das chuvas. 

Considerando que suas folhas podem ser usadas em medicamentos e chás. 

Considerando que as árvores produzem frutas, flores, sementes, fibras, madeira, 

látex, resinas e pigmentos. 

Considerando ainda a importância em gerar saúde do solo e evitar erosão com 

suas raízes. 

Requeiro cuidado/tratamento da árvore na esquina entre a Praça Sant’Ana e a 

Rua Dom Epaminondas por parte do representante do Poder Executivo, o Exmo. 

Senhor prefeito municipal Fernando Siqueira. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC e Associação Kasa 

Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 08/2022 

Ementa: requer saber informações sobre a prestadora de serviços de 

contabilidade da prefeitura 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Requeiro saber do Executivo Municipal informações sobre a EG Cont Soluções, 

prestadora de serviços de contabilidade para a Prefeitura Municipal de Roseira: 

- Qual o tipo de contrato foi firmado entre a prefeitura e a empresa de consultoria 

EG Cont Soluções? 

- Qual o valor pago pelos serviços prestados nos anos de 2019, 2020, 2021 e 

agora em 2022? 

- Qual a real necessidade de contratar uma empresa de consultoria, sendo que 

temos profissionais competentes dentro do quadro de funcionários da prefeitura para 

executar estes serviços? 

Que deste seja enviada uma cópia ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 09/2022 

Ementa: requer possibilidade de criar uma comissão para estudo do Projeto de 

Lei Complementar 01, de 13/11/2017 - Estatuto do Magistério 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Mesa Diretora da Câmara Municipal 

 

Considerando o compromisso que eu, vereadora Maria Cecília, tenho em relação 

ao cumprimento das leis do município. 

Considerando a necessidade e urgência na regulamentação do Estatuto do 

Magistério. 

Considerando que o Projeto de Lei Complementar 01, de 13/11/2017, está 

arquivado nesta Casa de Leis desde novembro de 2017. 

Considerando que o conteúdo deste PLC está defasado e apresenta artigos que 

precisam de uma revisão antes da apreciação em plenário. 

Considerando a Sessão III que trata das Comissões Temporárias - artigos 70, 

71, 72 e 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Roseira. 

Considerando que a participação de representante da Secretaria Municipal de 

Educação, dos profissionais da Educação Municipal é importante na realização do 

estudo e elaboração do Estatuto do Magistério. 

Considerando que o PLC foi elaborado na gestão passada e que é fundamental 

a participação de representante do setor jurídico dos poderes Executivo e Legislativo. 

Requeiro à Mesa Diretora que, dentro das possibilidades, realize a criação de 

uma comissão para estudo do PLC 01, de 13/11/2017 - Estatuto do Magistério. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para a Secretaria Municipal de 

Educação, para todas as escolas municipais e para o CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 10/2022 

Ementa: requer que seja proporcionado reajuste de 30% para 40% do salário 

mínimo vigente no país no vale alimentação para todos os funcionários públicos 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve acompanhar e fiscalizar a administração 

pública municipal em todos os sentidos, na busca contínua do bem servir a população. 

Considerando que os funcionários municipais fazem o que podem para atender 

a população e a administração pública. 

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

funcionários municipais, aumentando o vale-alimentação, por meio do Projeto de Lei nº 

03, de 10 de janeiro de 2019 para 15% do salário-mínimo nacional, e com o Projeto de 

Lei nº 22, de 11 de novembro de 2019, que aumentou para 30% do salário-mínimo 

vigente no país. 

Considerando o aumento no preço dos alimentos, principalmente arroz, feijão, 

óleo e carne e que não houve qualquer reajuste no valor do vale-alimentação no ano 

de 2021. 

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

Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, proporcione reajuste de 30% 

para 40% do salário-mínimo vigente no país no vale-alimentação para todos os 

funcionários públicos, pois merecem ser valorizados pela administração. 

Que deste se dê conhecimento a todos departamentos da prefeitura, ao CONDIC 

e à Radio Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento  
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REQUERIMENTO Nº 11/2022 

Ementa: requer se há possibilidade de fazer melhoria na praça Antonio Neves 

Ramos 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que a praça Antonio Neves Ramos, no bairro Vila Velha, está sem 

bancos, luminárias, lixeiras e academia. 

Requeiro ao Poder Executivo se há possibilidade de fazer melhoria para o bairro. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 12/2022 

Ementa: requer envio de projeto de lei proibindo salário-

base/remuneração/vencimento de servidor municipal abaixo do salário-mínimo 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que muitos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal 

recebem remuneração/vencimento/salário-base ou piso salarial equivalente a um 

salário-mínimo vigente hoje no país. 

Considerando que a Lei nº 173, de maio de 2020, congelou o reajuste de todos 

os servidores públicos municipais até 31 de dezembro de 2021. 

Considerando que tal medida prejudicou todos os servidores públicos, 

principalmente os que têm remuneração/vencimento salário-base na mesma proporção 

do salário-mínimo vigente no país e, assim, com a vinculação de vantagens, como 

quinquênio, gratificação, anuênio e demais vantagem já conquistadas por estes 

servidores, vem ferindo a renda financeira e moral deles. 

Requeiro ao Chefe do Executivo o envio de um projeto de lei a esta Casa de Leis 

com normas e regulamentos a fim de proibir que qualquer servidor público municipal, 

em pleno exercício de sua função, venha a ter seu salário-

base/remuneração/vencimento abaixo do salário-mínimo vigente no país e que fique 

expressamente proibido qualquer tipo de vinculação, como anuênio, quinquênio, 

gratificação, insalubridade, horas-extras ou outra vantagem. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 13/2022 

Ementa: requer doação de um terreno ou a concessão de uma espaço para a 
construção de uma sede para o GAAJ 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando a importância e a história do Complexo Educacional e 

Profissionalizante (Grupo de Apoio e Amparo à Juventude – Liga Assistencial 
Roseirense – GAAJ), que é uma entidade assistencial, sediada no município de 
Roseira/SP, desde o ano de 1995. 

Considerando que o GAAJ visa proporcionar alternativas emancipatórias para o 
enfrentamento de vulnerabilidade social, ofertando às famílias oportunidade de pleno 
desenvolvimento de suas habilidades, melhorando a qualidade de vida, assim como 
defesa dos direitos sociais, com a organização de atividades ligadas à educação, 
esporte, arte e cultura. 

Considerando que o GAAJ desenvolve serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos e atende, em média, de forma direta e indireta, 60 (sessenta) crianças e 
adolescentes, na faixa etária de 06 a 17 anos, além de adultos, com atividades 
socioeducativas. 

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

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

Considerando que o GAAJ é a única instituição social da cidade que exerce este 
tipo de atendimento. 

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

Que deste seja encaminhada uma cópia para o GAAJ e para o Ministério Público. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 14/2022 

Ementa: requer estudo sobre a possibilidade de aumentar o valor de repasse 
ao GAAJ 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando a importância e a história do Complexo Educacional e 

Profissionalizante (Grupo de Apoio e Amparo à Juventude – Liga Assistencial 
Roseirense – GAAJ), que é uma entidade assistencial, sediada no município de 
Roseira/SP, desde o ano de 1995. 

Considerando que o GAAJ visa proporcionar alternativas emancipatórias para o 
enfrentamento de vulnerabilidade social, ofertando às famílias oportunidade de pleno 
desenvolvimento de suas habilidades, capacitando para a melhoria de qualidade de 
vida, assim como defesa dos direitos sociais, com a organização de atividades ligadas 
à educação, esporte, arte e cultura. 

Considerando que o GAAJ desenvolve serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos e atende em média de forma direta e indireta 60 (sessenta) crianças e 
adolescentes, na faixa etária de 06 a 17 anos, além de adultos, com atividades 
socioeducativas. 

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

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

Considerando que o GAAJ é a única instituição social da cidade que exerce este 
tipo de atendimento. 

Pelos considerandos, requeiro ao prefeito Municipal, senhor Fernando Augusto 
de Siqueira, e ao vice-prefeito, senhor Altair Rangel, que estude a possibilidade de 
aumentar o valor do repasse ao GAAJ, por meio da lei de fomento, de 1 (um) salário 
mínimo para 5 (cinco) salários mínimos vigentes. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 15/2022 

Ementa: requer limpeza e manutenção das fontes da Praça João Paulo II e da 

Praça Sant’Ana 

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

Sant’Ana são cartões postais da cidade de Roseira e merecem cuidados. 

Considerando que fui procurado por munícipes, e também constatei 

pessoalmente, a atual situação da água das fontes, as quais necessitam de limpeza 

urgente e manutenção. 

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

Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, tome providência para 

atender o pedido de limpeza e manutenção das fontes citadas, evitando que se tornem 

focos de dengue, e para que permaneçam em funcionamento. 

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

Sanitária e à Rádio Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 16/2022 

Ementa: requer saber sobre possibilidade de aumentar o valor das diárias dos 

motoristas 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 que 

proibia o reajuste no salário de servidores federais, estaduais e municipais até 31 de 

dezembro de 2021. 

Considerando que o prazo não foi prorrogado para o ano de 2022. 

Considerando que as diárias recebidas pelos motoristas da prefeitura estão com 

valores desatualizados. 

Considerando que esse valor não está sendo suficiente para que os profissionais 

consigam cobrir suas despesas com alimentação. 

Considerando a responsabilidade dos motoristas de transportar com segurança 

os munícipes. 

Requeiro ao Exmo. Senhor Prefeito informações sobre a possibilidade de 

aumentar o valor das diárias dos motoristas, possibilitando assim a valorização destes 

profissionais. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 

   



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
REQUERIMENTO Nº 17/2022 

Ementa: requer informações sobre a obra de drenagem de águas pluviais 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que na antiga administração Jonas Polidoro, foi iniciada uma obra 

de drenagem de águas pluviais que não se concretizou. Sendo assim, deixou os 

moradores da Rua Saverio Ardito com o problema ainda pior, já que, quando chove, a 

água não escoa devido ao não término da obra. 

Considerando que a população necessita do término da obra, porque a água que 

fica empossada na avenida causa mau cheiro, pernilongos e lama. 

Por isso, venho pedir esclarecimentos: 

- Por que a atual administração não finaliza a obra? 

- A empreiteira que vinha fazendo a obra deu explicação ao atual gestor? 

- Já foi pago o valor total da obra? 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 18/2022 

Ementa: requer que seja determinada à SABESP correção dos reparos 

irregulares executados pela empresa, bem como nivelamento do PVs 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo e Jurídico 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 SABESP executou vários serviços em nossa cidade com a 

necessidade de abrir o asfalto e, ao fechá-lo, o reparo que foi feito cedeu/esfarelou, 

deformando o asfalto (ex: Rua Aldair Garcia dos Reis, no Jardim Primavera). 

Pela cidade além da deformação no asfalto, encontramos vários PVs que estão 

abaixo do asfalto, causando prejuízo aos proprietários de automóveis, pois danificam a 

suspensão dos automóveis. 

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

com o jurídico do Executivo, que determine a correção dos reparos irregulares 

executados pela SABESP, bem como o nivelamento dos PVs com o asfalto em nosso 

município. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 19/2022 

Ementa: requer saber se há a possibilidade de equipar as escolas e creches 

com material escolar para atender as necessidades dos alunos e a demanda 

dos professores 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos munícipes. 

Considerando que estamos vivendo momentos difíceis, em consequência da 

pandemia e pela falta de emprego de muitos munícipes. 

Considerando que muitos pais desempregados e com mais de um filho nas 

escolas e creches não têm condições de comprar material escolar. 

Considerando que os professores, principalmente os da Educação Infantil, 

necessitam de materiais para prepararem suas atividades e, muitas vezes, precisam 

comprar com o seu próprio dinheiro para executarem seu trabalho com excelência. 

Considerando que a Secretaria de Educação possui verba específica para o 

consumo de material permanente e para material de consumo. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal se há a 

possibilidade de equipar as escolas e creches com material escolar para atender as 

necessidades dos alunos que não têm condições de comprar e para atender a demanda 

dos professores. 

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

as escolas e creches, ao Jornal Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao CONDIC 

e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 20/2022 

Ementa: requer saber se há a possibilidade de estudo para o reajuste de 33,23% 
para professores da rede pública de educação básica 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos profissionais da Educação. 
Considerando que os professores da Educação Infantil e PEB I continuam 

recebendo menos do que o Piso Nacional, mesmo com o aumento de 10,06%. 
Considerando que o valor do Piso Nacional para os para professores da rede 

pública de educação básica foi sancionado no dia 04 de Fevereiro pelo presidente da 
República, Jair Messias Bolsonaro, de R$ 2.886,00 para R$ 3.845,00. Com esse 
aumento, o valor da hora/aula é R$ 19,22 e, com o aumento dado em 19/01/2022 pelo 
Executivo Municipal, os Professores de Educação Infantil e também os Professores de 
Ensino Fundamentam I passaram a receber R$ 17,31. 

Considerando que o valor do piso do Magistério é calculado com base na 
comparação do valor aluno-ano para cada matrícula de aluno na educação básica, por 
ano, do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos profissionais da Educação (FUNDEB) dos últimos dois anos. Em 2021, 
o valor aluno-ano foi de R$ 4.462,83. Em 2020, R$ 3.349,56. A diferença percentual 
entre os dois valores é de 33,23%, exatamente o percentual de reajuste anunciado pelo 
governo federal. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal se há a 
possibilidade de estudo para o reajuste de 33,23% para professores da rede pública de 
educação básica. 

Que deste seja enviado uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, a todas 
escolas e creches, ao Jornal Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao CONDIC e 
ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 21/2022 

Ementa: requer informação atualizada sobre a situação da instalação da fábrica 
Méritor do Brasil 

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 em 2020 foi divulgado para toda a população roseirense sobre 

a instalação da fábrica Méritor do Brasil. 

Considerando que a instalação foi adiada pela pandemia. 

Considerando que estamos no ano de 2022 e as atividades comerciais e 

industriais retomaram seu curso normal. 

Requeiro ao Exmo. Senhor prefeito municipal, Fernando Siqueira, informação 

atualizada sobre a situação da instalação da fábrica Méritor do Brasil no município de 

Roseira. 

Que deste 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 do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 22/2022 

Ementa: requer saber a possibilidade de construir um parque 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 não tem parque para as crianças 

brincarem. 

Considerando que um parque proporciona alegria às crianças, aos pais, amigos 

e aos visitantes. 

Requeiro saber do Poder Executivo a possibilidade de construir um parque no 

bairro do Veloso. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

Vereador Luís Henrique Ramos 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 23/2022 

Ementa: requer a possibilidade de enfermeiros fornecerem remédios da 
farmácia da UBS para munícipes que passarem por consulta em horário que a 
farmácia esteja fechada 

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. 

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

possibilidade de enfermeiros fornecerem remédios à população quando a farmácia 

estiver fechada, a fim de evitar prejuízos no tratamento de saúde dos munícipes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador João Newton Vieira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 24/2022 

Ementa: requer a possibilidade do teste de covid-19 ser feito 24h na Unidade 
Mista de Saúde 

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 é aplicado o teste de Covid-19 

somente das 08h às 17h. 

Considerando que muitas pessoas vieram conversar comigo pedindo a mudança 

para 24 horas. 

Pelo considerando, requeiro ao Poder Executivo a possibilidade de atender ao 

pedido da população. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador Luís Henrique Ramos 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 25/2022 

Ementa: requer apresentação de nota fiscal de entrada de compra de 
medicamentos de 2020 e 2021, o nome de todos os medicamentos entregues 
no almoxarifado ou Central da Secretaria de Saúde e lista dos remédios 
distribuídos para as Unidades Básicas de Saúde 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando a grande demanda na procura de medicamentos no nosso 

município. 

Considerando a reclamação de vários munícipes a respeito da falta de 

medicamentos. 

Requeiro ao Senhor Prefeito informações referentes aos medicamentos que são 

distribuídos via Estado e aqueles que são fornecidos gratuitamente à população pelo 

Município. Requeiro ainda que a Administração Municipal apresente a nota fiscal de 

entrada referente à compra dos medicamentos dos anos 2020 e 2021, assim como o 

nome de todos os medicamentos entregues no almoxarifado ou Central da Secretaria 

de Saúde e lista dos remédios distribuídos para as Unidades Básicas de Saúde nesse 

mesmo período, além do nome do responsável pelo recebimento e conferência dos 

medicamentos que chegam à unidade de Saúde. 

Que deste envie uma cópia para o CONDIC, Tribunal de Contas, Ministério 

Público e Rádio Pop. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 
 
 
 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 
Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 26/2022 

Ementa: requer a possibilidade de manutenção na estrada rural que dá acesso 
à localidade do Bonfim, Vargem Grande, Santa Cruz e toda extensão dos 
bairros ao redor 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que a estrada rural é a única via de acesso para diversos 

moradores locais. 

Considerando que na mesma estrada existe um tráfego de caminhões pesados, 

motocicletas, carros de passeio, ônibus escolar e pessoas que trafegam todos os dias 

por motivos de trabalho. 

Requeiro ao Excelentíssimo Prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, a 

possibilidade de manutenção na estrada rural que dá acesso à localidade do Bonfim, 

Vargem Grande, Santa Cruz e toda extensão dos bairros ao redor. 

Requeiro ainda parceria com prefeito Luiz Carlos de Siqueira para um trabalho 

em conjunto, de acordo com as normas e autorização do Tribunal de Contas, para a 

parte que pertence à cidade de Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 
 
 
 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 
Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 27/2022 

Ementa: requer o cancelamento da festividade (desfile) do aniversário da cidade 
de Roseira 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que estamos presenciando uma 4ª onda da covid-19 no mundo. 
Considerando que uma grande parte da população de Roseira está vacinada 

com as três doses, porém existem pessoas que ainda não foram vacinadas ou com o 
esquema vacinal incompleto. 

Considerando que um novo surto da covid-19 irá dificultar o bom andamento da 
campanha de vacinação e poderá levar ainda mais munícipes a óbito. 

Considerando que as festividades envolvem muitos profissionais como: 
professor, ajudante geral, equipe administrativa, além de alunos e seus respectivos pais 
e responsáveis. 

Considerando que depois da Festa do Torresmo aumentou consideravelmente 
os casos de covid-19 em nosso município. 

Considerando que a pandemia ainda não passou e os Poderes Legislativo e 
Executivo têm a obrigação de cuidar com responsabilidade de todos os munícipes. 

Considerando toda a fragilidade da saúde em relação à covid-19. 
Considerando o respeito às famílias enlutadas de munícipes que infelizmente 

vieram a óbito por conta dessa doença as quais nós vereadores homenageamos com 
Moção de Pesar. 

Pelos considerandos, requeiro ao Poder Executivo o cancelamento da 
Festividade (desfile) do aniversário da cidade de Roseira. Sugiro um evento simbólico 
de hasteamento de bandeiras entre os Poderes Executivo e Legislativo e demais 
autoridades, sem grandes aglomerações. 

Que deste seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, à Secretaria da Educação, 
à Secretaria de Esporte, à Secretaria da Saúde, à Secretaria da Promoção Social, à 
Polícia Militar, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, ao Jornal o Roseirense, à 
Rádio Pop, à Rádio Monumental e à Rádio Roseira em Foco. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 
 
 
 

    Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 28/2022 

Ementa: requer estudo sobre a possibilidade da criação do Conselho Municipal 
de Proteção e Defesa Animal 

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 muitos animais são abandonados em nosso município e 

sofrem maus tratos. 

Pelos considerandos, requeiro ao Poder Executivo que estude a possibilidade 

da criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal. 

Que deste seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, à Secretaria de Esporte, à 

Secretaria da Saúde, à Policia Ambiental, ao Ministério Público, ao Jornal o Roseirense, 

à Rádio Pop, à Rádio Monumental e à Rádio Roseira em Foco. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 29/2022 

Ementa: requer a implantação de corrimãos em toda extensão do cemitério 
municipal 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que o Cemitério Municipal precisa oferecer mais segurança e 

conforto aos seus usuários. 

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

oferecer mais comodidade a todos. 

Considerando que é preciso ter mais acessibilidade em todos os pontos que 

ligam a parte baixa da parte alta do cemitério favorecendo idosos, cadeirantes e 

portadores de necessidades especiais transitarem pelo local com mais segurança. 

Pelos considerandos, requeiro ao Prefeito Municipal, senhor Fernando Augusto 

de Siqueira, e ao vice prefeito, senhor Altair Rangel, a implantação de corrimãos em 

toda a extensão do cemitério municipal, para facilitar a transição dos usuários e também 

a implantação de uma tenda para abrigar os familiares do sol e/ou chuva no momento 

da despedidas de seus entes queridos. 

Que deste seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, à Secretaria de Esporte, à 

Secretaria da Saúde, à Policia Ambiental, ao Ministério Público, ao Jornal o Roseirense, 

à Rádio Pop, à Rádio Monumental e à Rádio Roseira em Foco. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 30/2022 

Ementa: requer informações sobre o início da obra de recapeamento e asfáltico 
das vias do bairro Pedro Leme, tendo em vista que já foi aprovado PL 26/2021 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que já foi aprovado nesta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 

26/2021, de 08/09/2021, que visa a pavimentação e recapeamento de ruas e travessas 

do município. 

Requeiro informações do Exmo. Senhor Prefeito Municipal sobre o início da 

pavimentação e recapeamento dos seguintes logradouros: Travessa Joaquim Rosa, 

Travessa Marcílio Rodrigues do Santos, Rua José Cassiano dos Santos, Rua Francisco 

Bernardo, Rua Chiquinho Costa e Rua João Damasceno de Paula Santos, todas 

situadas no bairro do Pedro Leme. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador João Newton Vieira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 31/2022 

Ementa: requer a possibilidade de doação de uma área para construção de uma 
capela no Veloso e construção de um centro comunitário para servir a 
população do entorno 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que a população do bairro do Veloso há muito tempo pede a 

doação de uma área para a construção de uma capela para se reunirem em 

compromissos religiosos. 

Considerando que no atual bairro não tem nenhuma igreja pra os moradores 

realizarem suas novenas, orações. 

Pelos considerandos, requeiro do Chefe do Executivo a possibilidade de doação 

de uma área para construção de uma capela, e também que a administração olhe com 

carinho para os moradores do bairro do Veloso e execute a construção de um centro 

comunitário para servir a população do entorno. 

Que deste seja enviada uma cópia para os senhores Hélio Donizete Sandrete e 

José Luiz Cardoso. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador Francisco da Silva Moreira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 32/2022 

Ementa: requer que se providencie a criação de CEP para as ruas, avenidas, 

praças, estradas e logradouros no município 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Superintendência Estadual dos Correios de São Paulo 

 

A lei dos serviços postais já prevê a existência do CEP como forma de 

localização de imóveis rurais e urbanos. Ele é essencial para o recebimento de 

correspondências, encomendas, boletos de contas, e até mesmo para o cadastramento 

em órgãos governamentais, como a Receita Federal, o Incra e o INSS. 

Entretanto, os logradouros e avenidas do Município de Roseira não possuem 

identificação, ou seja, não possuem CEP. 

Tal necessidade foi percebida ao tentar elaborar um Boletim de Ocorrência no 

site da delegacia eletrônica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo, com a mensagem de erro: CEP NÃO ENCONTRADO. 

Com o objetivo de solucionar esse problema, este vereador, no uso de suas 

atribuições legais, tomou a iniciativa de pedir a Vossa Senhoria que solucione o 

problema, criando CEP para cada rua, avenida e logradouros do município de Roseira. 

A medida é essencial, uma vez que a falta de CEP causa dificuldades e 

constrangimentos ao cidadão, pois quando necessita dos serviços públicos, eles 

deixam de ser prestados porque não tem como comprovar o seu local de moradia. Os 

serviços dos correios e outros serviços que dizem respeito à moradia do cidadão, conta 

de água, de luz, de telefone, entrega de encomendas têm prejuízo muito grande. 

Certo de poder contar com o apoito de Vossa Senhoria e desde já apresento 

protestos de estima e consideração. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de março de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 33/2022 

Ementa: requer estudo visando implementar placas de sinalização de trânsito 

em todas as vias do município 

Autoria: Isaias Eleutério da Silva 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

O município de Roseira necessita de melhorias na sinalização de trânsito, tais 

como: implementação de placas de regulamentação; de sinalização de advertência; de 

indicação; educativas e de atrativo turístico, além de pintura e remarcação de faixa de 

pedestre, lombada, pintura das guias como faixa amarela, vagas especiais e entre 

outras. 

A medida se faz necessária devido à falta de manutenção da sinalização de 

trânsito em nosso Município. 

Sendo a segurança dos munícipes dever de nosso município, tenho a certeza de 

que o Executivo não medirá esforços para o atendimento do anseio dessa comunidade. 

Manifesto, assim, meus mais sinceros agradecimentos. 

Ante o exposto, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades regimentais, 

requeiro ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, através do setor 

competente, informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de fazer um estudo com 

urgência, visando a implementação de placas e sinalização de trânsito em todo o 

Município de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de março de 2022. 

 

 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 34/2022 

Ementa: requer informações sobre o convênio realizado entre o SUS e a APAE 
de Roseira 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando a importância da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) para o nosso município. 
Considerando que a APAE de Roseira atende crianças, adolescentes e adultos 

portadores de deficiência, estendendo o atendimento às famílias dos assistidos. 
Considerando que a APAE ampliou seu espaço físico com salas de atendimento 

social, administrativo, sala de fisioterapia e de terapia ocupacional, para melhor atender 
seus assistidos. 

Considerando que a APAE enviou documentação (projeto) no início do ano de 
2021 para a prefeitura, para firmar convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Considerando que a formalização deste convênio irá trazer muitos benefícios 
para os assistidos e para todos os demais alunos da rede pública de ensino, em 
especial alunos das salas de recurso. 

Considerando que o convênio irá permitir a contratação de uma equipe 
especializada para os atendimentos, como: Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; 
Neurologista; Fisioterapia; Psicólogo e Assistente Social. 

Considerando que parte dos atendimentos/serviços são realizados em outros 
municípios, pois não existe em nosso município. 

Considerando que este convênio será muito importante para o município e irá 
trazer benefícios para a população portadora de deficiência. 

Requeiro alguns esclarecimentos a seguir: 
- Como está o andamento do convênio entre as partes? 
- O convênio já foi assinado? Se sim, por que não foi executado ainda? Se não, 

qual o motivo? 
Pelos considerandos, requeiro ao prefeito, Fernando Augusto de Siqueira, seu 

vice, Altair Rangel, e ao Diretor da Secretaria da Saúde, o sr. João Bosco, que me 
providencie informações sobre o assunto supra citado. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para a APAE de Roseira, Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência, CMDCA Roseira, Secretaria da Educação, 
Secretaria da Saúde, Secretaria da Promoção Social, Ministério Público, Conselho 
Tutelar, Jornal O Roseirense, Jornal Vale Vivo, Rádio Pop e Rádio Monumental. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de março de 2022. 
 
 

    Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 35/2022 

Ementa: requer a possibilidade da implantação das Colônias de Férias nos 
meses de Julho e Janeiro de cada ano 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal e Secretaria de Esportes 

 
Considerando a importância das práticas de atividades físicas, recreativas e 

esportivas pela população. 
Considerando que nosso município está crescendo e temos muitos praticantes 

de atividades físicas, além de bons espaços físicos para o desenvolvimento das 
atividades. 

Considerando que jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência precisam 
ter opções de esportes, lazer, recreação e cultura nos períodos de férias escolares. 

Considerando que nos meses de janeiro e julho nosso município não oferece 
ações esportivas, recreativas, lazer e atividades culturais para nossos munícipes. 

Considerando que essas atividades irão proporcionar melhor interação e 
participação da população, além de afastar os jovens de drogas e más companhias. 

Considerando que a implantação das Colônias de Férias será um marco na 
história de Roseira, podendo ser desenvolvida com o seguinte público: 

1- Atividades para crianças e adolescentes; 
2- Público da Melhor Idade; 
3- Portadores de deficiência (Física e Mental); 
4- Gestantes e outros. 
Pelos considerando, requeiro ao Secretário de Esportes, o senhor Zanetti de 

Sousa Miranda, e ao Executivo Municipal que estudem a possibilidade de implantar as 
Colônias de Férias nos meses de janeiro e Julho, em período de férias escolares para 
nossa população. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para a APAE de Roseira, GAAJ, 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência, COMTUR, CMDCA Roseira, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, 
Secretaria da Promoção Social, Ministério Público, Conselho Tutelar, Jornal o 
Roseirense, Jornal Vale Vivo, Rádio Pop e Rádio Monumental. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de março de 2022. 
 
 
 

    Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 36/2022 

Ementa: requer que a empresa SABESP adquira um gerador de energia elétrica 

para evitar falta de água em nosso município, caso ocorra problemas com a 

EDP 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Sabesp 

 

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 toda vez que falta energia elétrica em nosso município 

também falta água. Conforme informações da população, a Sabesp alega que 

necessita de energia elétrica para efetuar o abastecimento. 

Sendo assim, para evitar desabastecimento e melhorar o atendimento aos 

munícipes, requeiro à Sabesp que adquira um gerador de energia elétrica compatível, 

a fim de evitar prejuízos aos munícipes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de março de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 37/2022 

Ementa: requer a possibilidade de mandar um PL definitivo instituindo no 
município de Roseira a concessão do abono - FUNDEB aos integrantes do 
quadro do Magistério e aos profissionais de funções de apoio 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos profissionais da Educação. 
Considerando que os profissionais da Educação merecem todo carinho, 

consideração e respeito. 
Considerando que no dia 29 de dezembro de 2021 foi enviado a esta Casa de 

Leis e aprovado pelos vereadores o Projeto de Lei nº 36, de 20/12/2021, que dispõe 
sobre a regulamentação dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB). 

Considerando que este importante PL, em natureza excepcional, é 
exclusivamente para o exercício de 2021. 

Considerando que, em janeiro de 2022, fiz o mesmo Projeto de Lei e enviei para 
esta Casa de Leis e obtive como resposta do Procurador Jurídico que este tipo de 
Projeto de Lei trata-se de proposição de iniciativa privada do Executivo Municipal. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal, o Exmo. senhor 
Fernando Augusto de Siqueira, a possibilidade de mandar um PL definitivo instituindo 
no município de Roseira a concessão do abono - FUNDEB aos integrantes do quadro 
do Magistério e aos profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou 
operacional da Educação Básica vinculados à Secretaria Municipal de Educação, na 
forma que a lei específica, e dá outras providências. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 38/2022 

Ementa: requer a repintura nas demarcações existentes de estacionamento 
para idosos e deficientes e criação nos locais que não possuem na cidade 

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 já realizei esse pedido no dia 22 de fevereiro de 2021 e venho 

reiterá-lo. 

Considerando que nas repartições e logradouros públicos, como: forúm, 

delegacia, prefeitura, Câmara Municipal, agência bancária, praças, escolas, Hospital e 

PSFs, existem espaço reservado para estacionamento de veículos de pessoas com 

deficiência e idosos que estão necessitando de repintura. 

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

Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, atenda este pedido de 

repintar as demarcações já existentes e pintar nos locais onde ainda não possuem, se 

possível sinalizar com placas indicativas. 

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

Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador Joel Polydoro 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 39/2022 

Ementa: requer agendamento de audiência pública para possível 
regulamentação do transporte público 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que a população de Roseira vem sofrendo e tendo perdas 

irreparáveis com a má qualidade do transporte público oferecido pela empresa Pássaro 

Marron e transportes alternativos. 

Considerando que é dever dos vereadores, juntamente ao Prefeito, a elaboração 

de projetos de lei em benefício da população. 

Considerando que a audiência pública seria o primeiro passo para resolução 

deste problema, ouvindo a população e membros das cidades vizinhas Aparecida e 

Pindamonhangaba. 

Pelos considerando, requeiro ao Executivo que agende uma audiência pública o 

mais breve possível para tentar solucionar ou amenizar esta questão. 

Que deste seja enviado cópia ao Ministério Público, ao Jornal Regional (Rádio 

Pop), ao Condic, à Pássaro Marron e aos dirigentes de transporte alternativo de nossa 

cidade. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador Francisco da Silva Moreira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 40/2022 

Ementa: requer informação sobre a aplicação do montante destinado ao 
município pelo deputado federal Marco Bertaiolli 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que é dever do vereador acompanhar o Poder Executivo, 

principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e gestão do 

dinheiro público. 

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

informação sobre a aplicação do montante de R$ 1.486.000,00 (um milhão e 

quatrocentos e oitenta e seis mil reais) destinado ao nosso município, conforme 

afirmação do deputado federal Marco Bertaiolli, em um vídeo publicado em rede social. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador João Newton Vieira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 41/2022 

Ementa: requer estudo sobre a possibilidade de parceria com outras cidades 
para fazer um viveiro de rosas 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

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

Considerando que a nossa cidade precisa de novas fontes de rendas e projeção 

de seu nome na região. 

Considerando que Roseira está no turismo religioso do Vale do Paraíba. 

Considerando que hoje é formatado o turismo com o Comtur na nossa cidade, 

gerando emprego e renda para nosso munícipes. 

Requeiro ao Poder Executivo que estude a possibilidade de uma parceria com 

as cidades de Holambra, Santa Isabel e outras para que Roseira também seja um polo 

para a produção e/ou vendas de flores. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador Luís Henrique Ramos 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 42/2022 

Ementa: requer a recolocação da estátuas que representam as quatro estações 
e suas respectivas placas no canteiro central da Rua Major Vitoriano 

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 vários munícipes perguntaram sobre o paradeiro das 

estátuas, bem como das placas que se encontravam nos monumentos no canteiro 

central da Rua Major Vitoriano, pois fazem parte da história do nosso município. 

Requeiro ao Exmo. Senhor prefeito a recolocação da estátuas que representam as 

quatro estações e suas respectivas placas no canteiro central da Rua Major Vitoriano. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de março de 2022. 
 
 
 

Vereador João Newton Vieira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 43/2022 

Ementa: requer a convocação do senhor Nelson Aparecido Coelho Pereira, 

Diretor de Finanças, e a Senhora Elaine da Silva, representante da firma E. G. 

CONT. Soluções para uma reunião sobre a verba do FUNDEB 2021 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador acompanhar os trabalhos realizados 

pelos Diretores de Secretarias do nosso município. 

Considerando que todos os profissionais da Educação desempenham um 

excelente trabalho. 

Considerando que no dia 29 de dezembro de 2021 foi enviado a esta Casa de 

Leis e aprovado por todos os vereadores o Projeto de Lei nº 36, de 20/12/2021, dispõe 

sobre a regulamentação dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB). 

Considerando que no dia 12 de Janeiro de 2022 fiz um requerimento e protocolei 

na Prefeitura sob o nº 0055/22 questionando o Executivo a respeito do abono dos 

profissionais da Educação e obtive como respostas que no Projeto de Lei nº 36, de 

20/12/2021 estava discriminado que o Executivo tinha 90 dias para responder tais 

questionamentos. 

Considerando que na última sessão ordinária do dia 14 de março foi dito nesta 

Casa de Leis por alguns colegas que na última Audiência Pública a senhora Elaine da 

empresa E. G. CONT Soluções afirmou que orientou o Prefeito a não fazer o pagamento 

do abono aos profissionais da Educação. 

Considerando que temos na Prefeitura um Diretor da Secretaria de Finanças que 

responde pela pasta e que a empresa E. G. CONT. Soluções auxilia na parte financeira 

do nosso município. 

Pelos considerados, requeiro a convocação do senhor Nelson Aparecido Coelho 

Pereira, Diretor de Finanças, e a Senhora Elaine da Silva, representante da firma E. G. 

CONT. Soluções para uma reunião, se possível após às 18h, para prestarem 
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esclarecimentos sobre verba de 2021 referente ao FUNDEB e porque não será possível 

pagar o abono aos funcionários da Educação. E que nos traga uma prestação de contas 

por escrito para facilitar o nosso entendimento e para que possamos dar uma 

explicação, por meio documentação, aos profissionais que estão cobrando estes 

esclarecimentos 

Que deste seja enviado uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, a todas 

escolas e creches, ao Jornal Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao CONDIC e 

ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de março de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 44/2022 

Ementa: requer saber informações sobre ocupantes dos cargos comissionados 

e de contratados no processo seletivo 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que eu como vereador é fiscalizar tudo que envolve nosso 

município. 

Requeiro saber nomes, quais funções estão atuando os cargos comissionados 

e datas da contratação, assim como também requeiro saber sobre os contratados do 

processo seletivo. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 45/2022 

Ementa: requer a possibilidade de implantar o governo itinerante 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que o governo itinerante no município é de grande valia e traz 

grande benefício para nossa população. 

Pelos considerandos, requeiro ao Poder Executivo a possibilidade de montar 

uma equipe de profissionais para dar assistência à população levando médicos, 

enfermeiros, assistentes sociais, advogados, cabelereiros, manicures e tudo o que for 

para o bem da nossa população. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 46/2022 

Ementa: requer manutenção na passagem de nível Roseira Velha x Veloso 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Concessionária CCR Rio SP 

 

Considerando a função de vereadora em atender as reivindicações por melhoria 

para a cidade e para a população. 

Considerando que a passagem de nível, localizada na rodovia Presidente Dutra, 

entre os bairros da Roseira Velha e Veloso (vice-versa) encontra-se em péssimas 

condições de passagem. 

Considerando que essa situação se deve ao grande volume de água durante o 

período de chuva. 

Requeiro à Concessionária CCR Rio SP, administradora da Rodovia Presidente 

Dutra, a manutenção urgente no local. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para o CONDIC, para a Rádio POP e 

para a Associação Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 47/2022 

Ementa: requer saber a possibilidade de apresentação de PL que institui 

políticas de isenção/anistia de juros e multas 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Requeiro informações ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal se é possível a 

municipalidade apresentar um Projeto de Lei, visando criar hipóteses de isenção de 

juros e multas para pessoas que estão inadimplentes com os impostos municipais. 

A sugestão é para que o Executivo crie um programa de acordos dentro de um 

determinado prazo, para que o munícipe interessado possa quitar o débito e ser 

agraciado com a isenção/anistia de juros e multas. 

Poderá ser estabelecido um prazo para aderir aos maiores benefícios do 

Programa de Parcelamento Incentivado ou o pagamento à vista que negocia os juros e 

multas de dívidas municipais vencidas até dezembro de 2022. A proposta é para que o 

devedor possa garantir até 100% de desconto para pagamento à vista e até 90% para 

parcelamentos. Ao optar pela anistia total dos acréscimos, o contribuinte pode quitar o 

valor original da cobrança. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 48/2022 

Ementa: requer a possibilidade de colocar um vigia na Unidade Mista de Saúde, 

principalmente no período noturno 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos profissionais da Saúde. 

Considerando que a Unidade Mista de Saúde funciona 24 horas por dia. 

Considerando que os atendentes e médicos, muitas vezes mulheres, ficam sem 

proteção durante o período noturno. 

Considerando que dependendo do horário a rua fica totalmente sem 

movimentação. 

Considerando que a Unidade Mista de Saúde fica próxima à Rodovia Presidente 

Dutra, onde passam muitos andarilhos. 

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

Fernando Augusto de Siqueira, se há a possibilidade de colocar um vigia na Unidade 

Mista de Saúde, principalmente no período noturno, para dar segurança e tranquilidade 

às pessoas que trabalham neste local. 

Que deste seja enviado uma cópia à Unidade Mista de Saúde de Roseira, ao 

Jornal Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao CONDIC e ao Jornal O 

Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2022. 

 

 

 

           Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 49/2022 

Ementa: requer a possibilidade de colocar um servidor para executar o serviço 

de limpeza no período noturno na Unidade Mista de Saúde 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos profissionais da Saúde. 

Considerando que a Unidade Mista de Saúde funciona 24 horas por dia. 

Considerando que, no período diurno, a Unidade Mista de Saúde conta com 

funcionário de limpeza, que desempenham seus trabalhos com carinho e dedicação, 

mas infelizmente no período noturno a Unidade fica desprovido deste profissional. 

Considerando que, com a falta do profissional de limpeza no período noturno, 

muitas vezes esse serviço acaba sendo feito pelas enfermeiras que não deveriam fazer 

este serviço por conta da contaminação. 

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

Fernando Augusto de Siqueira, se há a possibilidade de colocar um servidor para 

executar o serviço de limpeza no período noturno na Unidade Mista de Saúde, para 

não sobrecarregar as enfermeiras e atendentes que trabalham nesse período. 

Que deste seja enviado uma cópia à Unidade Mista de Saúde de Roseira, ao 

Jornal Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao CONDIC e ao Jornal O 

Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de abril de 2022. 

 

 

         Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 50/2022 

Ementa: requer informações quanto a sobras de excedente dos 70% do 

FUNDEB dos respectivos anos 2019 e 2020 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal e EG Cont Soluções 

 

Considerando que no ano de 2021 foi constatado sobra do excedente do 70% 

do FUNDEB. 

Considerando que esta sobra gerou dúvidas sobre os anos anteriores de 2019 e 

2020. 

Considerando que essas informações são altamente relevantes e necessárias 

para dar transparência do dinheiro público. 

Pelos considerandos, requeiro ao Prefeito Municipal, Fernando Augusto de 

Siqueira, e à empresa EG Cont Soluções informações quanto a sobras de excedente 

dos 70% do FUNDEB dos respectivos anos 2019 e 2020. 

Que deste seja enviado uma cópia ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 51/2022 

Ementa: requer mapeamento de pontos estratégicos em toda a cidade para a 
implantação de cestos de lixos para coleta de recicláveis 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que o vereador ouve, acompanha e fiscaliza a administração 

pública municipal em todos os sentidos, na busca contínua por servir bem a população 
em geral. 

Considerando que faltam cestos de lixos em pontos estratégicos na cidade. 
Considerando que em alguns destes pontos as pessoas despejam o lixo em 

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

coletores de reciclagem. 
Considerando que é uma reivindicação dos moradores. 
Considerando que manter a cidade limpa é um exercício de cidadania. 
Pelos considerando, requeiro ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de 

Siqueira, que faça um mapeamento de pontos estratégicos em toda a cidade para a 
implantação de cestos de lixos para coleta de recicláveis, para que a população possa 
depositar o lixo de forma separada, facilitando a coleta de lixo e facilitando aos coletores 
de reciclagem, mantendo a cidade limpa e organizada. 

Que deste seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, ao Jornal Regional da 
Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao Grupo de Apoio e Amparo à Juventude (GAAJ), à 
Secretaria de Educação de Roseira, à Conselho Municipal de Turismo, à Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência e CMDCA e Conselho Municipal do Idoso. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2022. 
 
 
 

Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 52/2022 

Ementa: requer a possibilidade da Criação do Conselho Municipal de Cultura 

Autoria: Adriano Leão Santana 

Destinatário: Executivo Municipal 

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

município. 
Considerando que Roseira conta com muitos artistas talentosos em vários 

seguimentos. 
Considerando que tais artistas precisam e merecem mais representatividade 

junto ao Poder Público. 
Considerando que a crise econômica e o alto índice de desemprego em que o 

país se encontra, que o trabalho autônomo por meio de práticas artesanais está em 
evidência (artesanato, culinária dentre outros) e muitas famílias articulam sua 
sustentabilidade por meio do setor artístico. 

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

Considerando que temos o Conselho de Municipal de Turismo e as práticas 
culturais serão parte importante ao turismo da cidade. 

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

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

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

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

Que deste seja encaminhada uma cópia ao CONDIC, ao Jornal Regional da 
Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao Grupo de Apoio e Amparo à Juventude (GAAJ), à 
Secretaria de Educação de Roseira, ao Conselho Municipal de Turismo, ao Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência e ao CMDCA e ao Conselho Municipal do Idoso. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2022. 
 
 

Vereador Adriano Leão Santana 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 53/2022 

Ementa: requer saber informações sobre a quantidade de monitores, 
professores de Educação Infantil, Professores PEB I e PEBII, gestores, 
motoristas, profissionais integrantes do Quadro do Magistério, profissionais de 
funções de Apoio Técnico, administrativo ou operacional efetivos, contratados e 
comissionados que recebem da verba dos 70%, proveniente da verba do 
FUNDEB neste ano de 2022 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos profissionais da Educação. 
Considerando que todos os Profissionais da Educação merecem todo carinho, 

consideração e respeito. 
Considerando que o valor repassado para o município é calculado com base na 

comparação do valor aluno-ano para cada matrícula de aluno na educação básica por 
ano do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica. 

Em 2021, o valor aluno-ano foi de R$ 4.462,83. 
Considerando que no dia 29 de Dezembro de 2021 foi enviado a esta Casa de 

Leis e aprovado por todos os vereadores o Projeto de Lei nº 36, de 20/12/2021, que 
dispõe sobre a regulamentação dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
- FUNDEB. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal informações 
sobre a quantidade de monitores, Professores de Educação Infantil, Professores PEB I 
e PEBII, gestores, motoristas, profissionais integrantes do Quadro do Magistério, 
profissionais de funções de Apoio Técnico, administrativo ou operacional efetivos, 
contratados e comissionados que recebem da verba dos 70%, proveniente da verba do 
FUNDEB neste ano de 2022. Peço o favor que estas informações sejam dadas de forma 
discriminada por categoria. 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2022. 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 54/2022 

Ementa: requer saber informações sobre a quantidade gasto nos meses de 
janeiro, fevereiro e março com a folha de pagamentos aos profissionais da 
Secretaria de Educação de Roseira que recebem da verba dos 70% proveniente 
do FUNDEB neste ano de 2022 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento do Executivo 

Municipal as reivindicações dos profissionais da Educação. 
Considerando que todos os profissionais da Educação merecem todo carinho, 

consideração e respeito. 
Considerando que o valor repassado para o município é calculado com base na 

comparação do valor aluno-ano para cada matrícula de aluno na educação básica por 
ano do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica. 

Em 2021, o valor aluno-ano foi de R$ 4.462,83. 
Considerando que, de acordo com as informações do demonstrativo de 

distribuição da arrecadação – SISBB - Sistema de Informação Banco do Brasil, Roseira 
recebeu neste primeiro trimestre R$ 3.803.716,97 (três milhões, oitocentos e três mil, 
setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
- FUNDEB. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal saber 
informações sobre a quantia gasto nos meses de janeiro, fevereiro e março com a folha 
de pagamentos aos profissionais da Secretaria de Educação de Roseira que recebem 
da verba dos 70% proveniente do FUNDEB neste ano de 2022. Peço o favor, que estas 
informações sejam dadas de forma discriminada por categoria. 

Que deste seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, às 
escolas e creches do município, ao Jornal Regional da Rádio Aparecida (Rádio Pop), 
ao CONDIC e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 11 de abril de 2022. 
 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 55/2022 

Ementa: requer ao Poder Executivo se a possibilidade de uma casa transitória 

em nossa cidade 

Autoria: Luís Henrique Ramos 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que uma casa transitória em nossa cidade é de grande valia. 

Considerando que a casa pode dar acolhida com prazo de no máximo de 90 

dias. 

Considerando que as pessoas que se encontram em situação de rua podem ter 

acompanhamento de um Psicólogo, de Médico e o da Assistente Social. 

Considerando que a casa transitória pode trazer muitos benefícios para aquela 

pessoa que por aqui passa em nossa cidade desde um banho, uma alimentação e um 

lugar para seu descanso. E junto a Assistente Social ajudar os necessitados desde de 

um encontro com sua família até sua cidade. 

Pelos considerandos, requeiro ao Poder Executivo a possibilidade de instalação 

de uma casa transitória em nossa cidade. 

Que deste seja enviada uma cópia ao Ministério Público e ao Condic. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de abril de 2022. 

 

 

 

Vereador Luís Henrique Ramos 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 56/2022 

 

Ementa: requer Informação e cópia da planilha/demonstrativo referente ao 

recebimento dos últimos dez anos do repasse do Fundeb renda per capita por 

aluno; cópia da (s) planilha (s) referente (s) ao repasse do governo federal do 

FUNDEB dos últimos dez anos (renda per capita por aluno) 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

 

 

Considerando o compromisso que eu vereadora Maria Cecília tenho em relação 

ao cumprimento das leis do município; 

Considerando que no dia 12 de abril de 2022 o presidente da república sancionou 

a lei 14.325/22 que altera a Lei 14.113/20 e regulamenta o uso dos recursos não 

aproveitados do FUNDEB e de seu antecessor, o extinto FUNDEF; 

Considerando que a lei 14.325 de 12 de abril de 2022 dispõe sobre a utilização 

dos recursos recebidos pelos estados, distrito federal e pelos municípios em decorrência 

de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição 

dos recursos oriundos dos fundos e da complementação da União ao Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

Fundef), previstos na LEI 9.424 de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) 2007 2020 e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente; 

Pelos considerando requeiro ao Prefeito Municipal que envie para esta Casa de 

Leis cópia da planilha/demonstrativo referente ao recebimento dos últimos dez anos do 

repasse do Fundeb, renda per capita por aluno. 

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

todas as escolas municipais, para o CONDIC e Associação Kasa Rosa. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 
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Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 57/2022 

 

Ementa: requer cópias da Senhora Jamile Aparecida Giovanelli Souza Elias, 

Presidente do Conselho do FUNDEB dos relatórios das prestações das contas 

das reuniões ocorridas durante o ano de 2021, que analisaram e validaram as 

arrecadações e os gastos com a verba do FUNDEB 2021, bem como o real valor 

do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no balanço patrimonial do exercício do 

corrente Ano Letivo (2021). 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Senhora Jamile Aparecida Giovanelli Souza Elias - Presidente do 

FUNDEB 

 

Considerando que, é dever do vereador levar ao conhecimento dos Profissionais 

da Educação as prestações de Contas, referente a verba do FUNDEB. 

Considerando que, segundo as exigências do Tribunal de Contas e a Lei que 

regulamenta a verba do FUNDEB, o Conselho deve se reunir trimestralmente durante 

o ano, para analisarem e aprovarem as contas referente as verbas recebidas. 

Considerando que, no ano de 2021 vivenciamos um ano atípico devido a 

Pandemia do Corona vírus e houve um aumento considerável em relação ao valor 

aluno-ano e o nosso município passou foi a receber R$ 4.462,83 por aluno matriculado. 

Considerando que, no final de 2021 houve um SUPERÁVIT FINANCEIRO 

considerado em relação à verba recebida do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação e também uma 

economia durante o período da Pandemia, pois os professores trabalharam em home 

Office e as Creches permaneceram durante o ano todo sem atendimento ao Berçário. 

Pelos considerados, requeiro a Senhora Jamile Aparecida Giovanelli Souza 

Elias, Presidente do Conselho do FUNDEB cópias dos relatórios das prestações das 

contas das reuniões ocorridas durante o ano de 2021, que analisaram e validaram as 

arrecadações e os gastos com a verba do FUNDEB 2021, bem como o real valor do 
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SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no balanço patrimonial do exercício do corrente 

ano letivo (2021)  

Peço o favor, que estas informações, sejam dadas de forma discriminada por 

trimestre, para dar mais clareza aos Profissionais de Educação, que merecem o nosso 

carinho, respeito e devem ser informados sobre os valores arrecadados e gastos. 

Que seja enviado uma cópia deste requerimento às Escolas e Creches do nosso 

Município, para o CONDIC e ao Jornal O Roseirense. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 58/2022 

Ementa: requer ao Executivo que faça um estudo minucioso, para concessão 

aos servidores públicos municipais, o reajuste de 5,26 % do ano de 2020 que 

não pôde ser repassado aos servidores públicos municipais devido a Lei Federal 

173 que proibia qualquer reajuste aos servidores. 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que no ano de 2020 os servidores municipais de Roseira foram 

muito prejudicados com a lei 173 que proibia conceder reajuste aos servidores públicos 

municipais. 

Considerando que é dever deste vereador reivindicar e lutar pelos funcionários 

públicos desta cidade. 

Considerando que os preços dos alimentos, gás, combustíveis, carnes entre 

outros, dispararam em todo o estado de São Paulo. 

Pelos considerandos, requeiro ao Executivo Municipal que faça um estudo com 

carinho e respeito aos servidores públicos municipais, e principalmente faça tudo que 

estiver ao seu alcance para conceder este reajuste de 5,26% que não pôde ser 

repassado no ano de 2020. 

Que deste, seja enviado cópia a rádio Pop, demais secretarias municipais, 

escolas, creches e ao conselho tutelar de Roseira. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 59/2022 

Ementa: requer ao Executivo a possibilidade de implantação de uma Guarda 

Municipal Patrimonial 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

          Considerando que a segurança da sociedade depende de órgãos públicos; 

          Considerando que nosso município ainda não tem uma guarda municipal 

patrimonial; 

           Considerando que nossa cidade vem sofrendo e sendo alvo constante de 

vandalismos, assaltos e roubos, com ataques até mesmo aos prédios públicos; 

           Pelos considerandos, requeiro ao Executivo que faça um estudo para enviar um 

projeto de lei para esta casa de leis, criando e regulamentando uma guarda municipal 

patrimonial. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2022. 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 60/2022 

Ementa: requer informação sobre a possibilidade de instalar sala multimídia 

em todas as Escolas e EMEIs (creches) municipais. 

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 que a sala multimídia é um espaço em que os alunos e 

professores se reúnem para utilizar os instrumentos tecnológicos, como: 

computadores, tablets, lousas digitais, data show e outros instrumentos para 

potencializar o processo de ensino-aprendizagem. 

Considerando que o estudo torna-se uma atividade dinâmica e o aluno se torna 

protagonista de seu conhecimento; 

Considerando a viabilidade para as pesquisas e acompanhamento de dados 

passados em aula em tempo real; 

Considerando as diversas plataformas e aplicativos educacionais que tornam as 

aulas em um ambiente virtual e abrem novas possibilidades de estudo; 

Considerando que a utilização da multimídia inclui áudio, imagem, animação, 

gráficos e textos, softwares educativos, slides são meios tecnológicos para fins 

educativos que visam estimular todos os sentidos, pois são essenciais para alunos e 

professores; 

Considerando que a sala multimídia também funcionará como apoio para os 

alunos cegos, de baixa visão, surdos, surdos-cegos, com deficiência mental, deficiência 

física, transtorno do espectro autista - TEA e com altas habilidades.  

Os alunos devem ser acompanhados por profissionais formados na área da 

Educação Especial e que atuam na Sala de Atendimento Educacional Especializado - 

AEE. 

Requeiro informação sobre a possibilidade instalar uma SALA MULTIMÍDIA em 

todas as escolas e Emeis (creches) municipais.  
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Requeiro ainda, empenho e rápido atendimento a esse requerimento por parte 

do representante do poder executivo, excelentíssimo senhor prefeito municipal 

Fernando Siqueira e Professora Lismary, Secretária de Educação. 

Que deste seja encaminhada uma cópia para a Secretaria Municipal de 

Educação, Escolas e EMEIs (creches) municipais, Associação Kasa Rosa e CONDIC. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 02 de maio de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 61/2022 

Ementa: requer do Executivo, a possibilidade de elaboração de um Concurso 

Público para efetivação de no mínimo duas assistentes sociais, para servir os 

usuários da promoção social. 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que perdemos duas profissionais que eram de provimento efetivo 

e ocupavam o cargo de Assistente Social na Secretaria da Promoção Social. 

Considerando que com a saída destas profissionais, a população que depende 

da assistência, estão sofrendo prejuízos irreparáveis. 

Pelos considerando, requeiro ao Chefe do Executivo, que faça um estudo 

urgente para recompor o quadro de assistente social de provimento efetivo na 

Secretaria Municipal de Assistente Social. 

Que deste seja enviado cópia deste requerimento a Secretária da Promoção 

Social e Condic. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 02 de Maio de 2022. 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 62/2022 

Ementa: requer do executivo que faça um estudo para voltar a fazer a merenda 

nas cozinhas das escolas. 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que todas as escolas municipais já se encontram com cozinhas. 

Considerando que os alimentos, sendo preparados para os alunos nas próprias 

escolas vai oferecer mais qualidade e menos desperdício. Considerando que a 

administração pode economizar com mão de obra para fazer a entrega da merenda. 

Considerando que a merenda sendo preparado na escola pode ser feita com 

base no número de alunos presentes na escola  

Pelos considerando requeiro ao Executivo, que elabore um estudo junto aos pais 

de alunos, secretaria da educação, as cozinheiras e ajudantes de cozinha para retornar 

a fazer a merenda escolar nas cozinhas de cada estabelecimento de ensino.  

Que deste requerimento seja enviado cópia a Cozinha Piloto, Secretaria da 

Educação e todas as escolas municipais. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 02 de Maio de 2022. 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 

 

 

 

  

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
REQUERIMENTO Nº 63/2022 

Ementa: requer do Executivo a possibilidade de aproveitamento de serviços da 

empresa Poiema. 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a empresa está prestando serviços em nossa cidade 

Considerando a possibilidade de aproveitamento dos serviços por ela prestada, 

com massa asfáltica. 

Considerando que poderá ser realizado por ela, mediante estudo feito por um 

engenheiro de tráfego urbano os pedidos de lombadas que foram requeridos pela nossa 

população e também pelos nobres vereadores desta egrégia Casa de Leis. 

Pelos considerando, requeiro do Executivo esta possibilidade de serviços, 

atendendo com sucesso os pedidos da população e nossos também. 

Que deste seja enviado uma cópia ao Condic. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 02 de Maio de 2022. 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 64/2022 

Ementa: requer do Executivo que possa apresentar um Projeto de Drenagem 

de águas pluviais da parte mais baixa do loteamento VILA PRADO para a 

empresa MRS Logística para a mesma autorizar o município a fazer uma obra 

de drenagem e escoamento de águas pluviais naquele loteamento VILA 

PRADO. 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que a muitos e muitos anos os moradores do loteamento VILA 

PRADO vêm reivindicando uma obra de drenagem de águas pluviais, pois em época 

de chuvas, muitos problemas são causados, como: alagamentos nas ruas em torno e 

dentro de residências. 

Com estes alagamentos os moradores ficam impedidos de sair de suas próprias 

residências e até mesmo de ser atendido pelos serviços de ambulâncias e etc. 

Pelos considerando, requeiro ao Executivo, que contrate com urgência uma 

empresa especializada em projeto de drenagem de águas pluviais para elaboração de 

um projeto de obra de escoamento e drenagem. E apresentar o mesmo o mais rápido 

possível para a empresa MRS Logística. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 02 de Maio de 2022. 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 65/2022 

Ementa: requer que se realize uma vistoria em toda cidade, e nas áreas rurais, 

para verificar pontos de iluminação pública que precisam ser instalados e 

colocação de braços com lâmpadas em frente aos respectivos sítios, fazendas 

e chácaras do município 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que os munícipes que estão há muitos anos contribuindo com a 

taxa da COSIP, prevista no art.149-A da Constituição Federal. 

Considerando que o problema fere o direito do consumidor, pois pagam pela taxa 

de iluminação pública que não existe e nunca existiu em suas localizações. 

Considerando que a falta da implantação de braços de luz em postes em frente 

a sítios, fazendas, chácaras e residências, trazem riscos e falta de segurança para as 

pessoas que residem nesses lugares. 

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

realize uma vistoria em toda cidade, e nas áreas rurais, para verificar pontos de 

iluminação pública que precisam ser instalados e colocação de braços com lâmpadas 

em frente aos respectivos sítios, fazendas e chácaras do município. 

Que deste seja enviada cópia à Rádio pop Aparecida e ao Condic. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de Maio de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento  
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REQUERIMENTO Nº 66/2022 

Ementa: requer informações sobre a possibilidade de contratar, como 
estagiários, pessoas com necessidades especiais 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que é dever do vereador cuidar do bem-estar da população. 
Considerando as funções do vereador e o princípio de exercer essas funções 

que me foram atribuídas por meio da participação democrática. 
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%. 
Considerando que a lei se aplica a pessoas com deficiência física, auditiva, 

visual, mental ou múltipla, seja ela visível ou não no ambiente de trabalho. Sua condição 
de pessoa com deficiência pode ser comprovada por meio de laudo médico e 
Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS. 

Pelos considerados, requeiro ao Executivo Municipal, Exmo. Senhor Fernando 
Augusto de Siqueira, informações sobre a possibilidade de contratar, como estagiários, 
pessoas com necessidades especiais, uma vez que ainda não foi realizado concurso 
público nesta administração. 

Que deste seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, 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 do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 67/2022 

Ementa: requer a relação de nomes de todos os funcionários que estão 

realizando horas extras 

Autoria: Joel Polydoro 

Destinatário: Executivo Municipal (Departamento de Recursos Humanos) 

 

Considerando que o vereador deve auxiliar, acompanhar, fiscalizar e solicitar os 

pedidos ao Executivo na busca contínua pelo bem-estar da população. 

Pelos considerandos, requeiro ao responsável pelo Departamento de Recursos 

Humanos a relação de nomes de todos os funcionários que estão realizando horas 

extras, por departamento, quantas dessas horas estão sendo pagas no mês, quantas 

horas cada funcionário tem acumuladas de janeiro a dezembro de 2021 e de Janeiro a 

maio de 2022. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de Maio de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 68/2022 

Ementa: requer informações sobre qual empresa está realizando a 

manutenção na iluminação pública do município e qual o tipo de contratação 

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 existe empresa prestando serviços de manutenção na 

iluminação pública da cidade de Roseira (troca de lâmpadas, braços de luminárias e 

manutenção em geral). 

Pelos considerandos, requeiro ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto 

de Siqueira, que informe qual empresa está prestando esses serviços, qual o valor 

pago, qual o tipo de contratação e que envie relação das ordens de serviços emitidas 

para a empresa, com as datas e locais para os reparos. De janeiro de 2021 até a 

presente data. 

Que deste se dê conhecimento ao CONDIC, ao Ministério Público, ao Tribunal 

de Contas do Estado e à Radio Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de Maio de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 

   



 
 

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 

 
REQUERIMENTO Nº 69/2022 

Ementa: requer relatório das prestações das contas e os gastos com a verba 

do FUNDEB 2022 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Jamile Aparecida Giovanelli Souza Elias, Presidente do 

Conselho do FUNDEB 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento dos profissionais 

da Educação as prestações de contas referentes a verbas do FUNDEB. 

Considerando que, segundo as exigências do Tribunal de Contas e a Lei que 

regulamenta a verba do FUNDEB, o Conselho deve se reunir trimestralmente durante 

o ano para analisar e aprovar as contas referente às verbas recebidas. 

Considerando que o Conselho já se reuniu para analisar as contas referentes ao 

primeiro trimestre de 2022. 

Pelos considerados, requeiro à senhora Jamile Aparecida Giovanelli Souza 

Elias, Presidente do Conselho do FUNDEB, relatório das prestações das contas, 

referente ao primeiro trimestre do ano de 2022, que analisaram e validaram as 

arrecadações e os gastos com a verba do FUNDEB 2022. Peço o favor para que estas 

informações sejam encaminhadas com as planilhas contendo os gastos e as 

arrecadações de forma discriminada no trimestre e que seja especificado os nomes de 

quem assinou esta prestação de contas junto com as assinaturas. 

Que deste seja enviado uma cópia às escolas e creches do município, ao 

CONDIC e ao Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 06 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 70/2022 

Ementa: requer informações sobre a execução dos serviços de infraestrutura 
(obras de pavimentação, drenagem superficial, e acessibilidade) nas ruas do 
bairro do Pedro Leme 

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 vereador, quando indagado pela população, deve buscar 

informações para os devidos esclarecimentos. 
Considerando que foi aprovado Projeto de Lei nº 26/2021, de 08/09/2021, para 

a execução de melhoria na infraestrutura urbana, compreendendo obras de 
pavimentação, drenagem superficial e acessibilidade em diversas vias públicas, dentro 
do perímetro urbano do município de Roseira. As ruas beneficiadas foram travessa 
Joaquim Rosa, Travessa Marcílio Rodrigues dos Santos, Rua José Cassiano dos 
Santos, Rua Francisco Bernardo, Rua Chiquinho Costa e Rua João Damasceno de 
Paula Santos, todas do bairro do Pedro Leme. 

Considerando que fui procurado pelos moradores do bairro do Pedro Leme 
solicitando informações. 

Pelos considerandos, requeiro ao Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto 
de Siqueira, que nos informe: 

1) Na Travessa Marcílio Rodrigues dos Santos próximo ao nº 101, houve 
acompanhamento do departamento de engenharia quanto a caída de água para não 
entrar na residência e não empoçar em frente às residências próximas evitando 
transtorno a todos? 

2) No final da Rua Francisco Bernardo, o mesmo problema: houve 
acompanhamento do departamento de engenharia quanto a caída de água para não 
entrar na residência e não empoçar em frente às residências próximas evitando 
transtorno a todos? 

3) Na Rua João Damasceno de Paula Santos foi resolvido o problema de esgoto 
que vaza pela rua constantemente causando transtorno a todos, antes de executar a 
obra de pavimentação? 

4) Solicito cópia do relatório de acompanhamento dos serviços realizados na 
obra das ruas acima citadas, assinado pelo responsável técnico. 

Que deste se dê conhecimento ao CONDIC, ao Ministério Público, ao Tribunal 
de Contas do Estado e à Radio Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 06 de Junho de 2022. 
 
 
 

Vereador Joel Polydoro 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 71/2022 

Ementa: requer informações sobre a compra de terreno para a construção de 

casas populares 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que um dos grandes problemas que afeta os nossos munícipes é 

o desejo de sua casa própria. 

Considerando que só quem paga aluguel sabe como é difícil dispor de sua renda, 

muitas vezes, um salário mínimo, para pagar o aluguel. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal informações 

sobre a compra de terreno para a construção de casas populares, uma vez que os 

vereadores destinaram R$ 256.328,70 da emenda impositiva e também condicionaram 

a venda do terreno para EDP a qual o valor seria revertido para a compra de terreno. 

Que deste seja enviada uma cópia ao Ministério Público, ao Jornal Regional da 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
   



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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REQUERIMENTO Nº 72/2022 

Ementa: requer informações sobre a implantação de Laboratórios de Análises 

Clínicas para Exames de Baixa Complexidade 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que a Saúde é prioridade e muitas pessoas necessitam de 

resultados de exames imediatos, os quais precisam de agendamento para a realização. 

Considerando que, com a implantação do Laboratórios de Análises Clínicas para 

Exames de Baixa Complexidade dentro da Unidade Básica de Saúde, os atendimentos 

médicos vão ser mais ágeis e, consequentemente, o tratamento também. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal informações 

sobre a implantação de Laboratórios de Análises Clínicas para Exames de Baixa 

Complexidade dentro da Unidade Básica de Saúde, uma vez que os vereadores 

destinaram R$ 256.328,70 da emenda impositiva para a Saúde, para a construção 

deste tão sonhado laboratório. 

Que deste seja enviada uma cópia ao Ministério Público, ao Jornal Regional da 

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

Plenário Vereador João Caltabiano, 13 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
   



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

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

cmroseira@camararoseira.sp.gov.br 

 
REQUERIMENTO Nº 73/2022 

Ementa: requer troca do poste localizado na esquina da rua Dom 

Epaminondas nº 8, próximo à Câmara Municipal 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: EDP 

 

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 o poste localizado na Rua Dom Epaminondas, nº 8, Roseira-

SP, CEP 12.580-013, ao lado da Câmara Municipal de Roseira está com as ferragens 

expostas e enferrujadas, todo cheio de rachaduras. 

Requeiro à EDP a troca do referido poste deteriorado, podendo causar prejuízos 

aos munícipes. 

Que deste se dê conhecimento à senhora Nathalie Alves de Lima, Analista de 

Grandes Clientes e Poder Público, e à Solange Antunes Penna Patricio da Silva, 

Analista Comercial. 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 20 de Junho de 2022. 

 

 

 

      Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 

  

 



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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REQUERIMENTO Nº 74/2022 

Ementa: requer informações sobre a possibilidade de, dentro da legalidade, 

providenciar o transporte de 09 alunos para o Colégio Técnico Municipal de 

Aparecida (CTMA) 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que cabe aos Poderes da República oferecer a todos o acesso à 

educação escolar, sendo um dos grandes desafios enfrentados pelo Poder Público, 

sobretudo com a complexa realidade do Brasil por sua dimensão continental e sua 

diversidade cultural. 

Considerando que a Constituição Federal de 1988 e várias legislações 

asseguram ao aluno da escola pública direito ao transporte escolar como forma de 

facilitar seu acesso à educação. 

Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

autarquia ligada ao Ministério da Educação responsável pela normatização e 

assistência financeira em caráter suplementar, contribui para uma melhor oferta de 

transporte escolar. 

Considerando que no Colégio Técnico Municipal de Aparecida (CTMA) são 

oferecidos cursos aos alunos de Roseira são gratuitos e excelentes, sendo válido lutar 

pelos nossos queridos alunos para que estes seja agraciados com um transporte 

escolar. 

Requeiro informações ao Executivo sobre a possibilidade de, dentro da 

legalidade, a municipalidade providenciar o transporte de 09 alunos da cidade para o 

Colégio Técnico Municipal de Aparecida (CTMA), uma vez que o horário do transporte 

público não atende o horário do colégio técnico. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 20 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 

   



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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REQUERIMENTO Nº 75/2022 

Ementa: requer informação sobre a relação nominal das escolas e prédios 

públicos que possuem AVCB e se foram oferecidos nesta administração curso 

de formação de brigada aos profissionais 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

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

Considerando que o TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), ao 

analisar as contas do Gestor Público do Município de Roseira, no ano de 2019, 

constatou a ausência de AVCB em diversas unidades de saúde e de ensino. 

Considerando que, além do AVCB, sabemos da importância de prepararmos os 

profissionais que atuam nas escolas e prédios públicos com a formação de Brigada. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal informação sobre 

a relação nominal das escolas e prédios públicos que possuem AVCB e se foram 

oferecidos nesta administração curso de formação de brigada aos profissionais de seus 

respectivos prédios. 

Que deste seja enviada uma cópia ao Ministério Público, ao Jornal Regional da 

Rádio Aparecida (Rádio Pop), ao Tribunal de Contas (Guaratinguetá), ao CONDIC e ao 

Jornal O Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 27 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 

   



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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REQUERIMENTO Nº 76/2022 

Ementa: requer informações de quais empresas que prestaram serviços para 

a Prefeitura Municipal de Roseira no período de janeiro a dezembro de 2021 

e de janeiro a junho de 2022 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve acompanhar, fiscalizar e solicitar 

informações ao Executivo Municipal. 

Requeiro ao Prefeito Municipal as seguintes informações: 

- Quais serviços foram contratados? Encaminhar cópia de orçamento 

previamente elaborado pelo departamento de engenharia de cada serviço realizado. 

- Informar se houve licitações para as contratações. Se não houve, qual o motivo 

e justificativa. 

- Apresentar notas fiscais das empresas que prestaram serviços no período de 

janeiro a dezembro de 2021 e janeiro a junho de 2022. 

- Solicito informações se as empresas apresentaram cópia do recolhimento 

previdenciário dos funcionários junto à prefeitura. 

Que deste seja encaminhado uma cópia para o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo para acompanhamento. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 27 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 

   



 
 

Câmara Municipal de Roseira  

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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REQUERIMENTO Nº 77/2022 

Ementa: requer que envie cópia completa do contrato firmado entre a 

Prefeitura e a empresa Lecard 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que tem sido crescente o número de reclamações efetuadas por 

servidores do município sobre as dificuldades ocorridas com o cartão Vale Alimentação 

Lecard. 

Considerando que grandes redes de supermercados como Shibata, Tenda e 

Spani já cancelaram o aceite do cartão Lecard, o que reduziu drasticamente as opções 

de locais. 

Pelos considerandos, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal que envie cópia 

completa do contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Lecard (responsável pelo 

cartão Vale-Alimentação) contendo data de início e término do período de vigência 

contratual. Em caso de já ter ocorrido encerramento, requeiro o envio de cópia completa 

do contrato aditivo contendo as datas e término de encerramento do termo aditivo. 

Que deste seja enviada cópia à Secretaria Municipal de Educação, à Secretaria 

de esportes, Secretaria da Promoção Social, ao Departamento de Serviços Municipais, 

à Unidade mista de saúde, aos PSFs, à APAE de Roseira, ao Conselho Tutelar, a todas 

às escolas e EMEIs desde Município e ao CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 27 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 78/2022 

 



 
 

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 

 
Ementa Requer informações de quais empresas que realizaram vendas 

diretas e também todas as licitações ocorridas de janeiro a dezembro de 2021 

e de janeiro a junho de 2022 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que o vereador deve acompanhar, fiscalizar e solicitar 

informações ao executivo municipal. 

Solicito ao Sr. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, as seguintes 

informações: 

1 - Quais as empresas realizaram venda direta a Prefeitura Municipal de Roseira no 

período de janeiro a dezembro de 2021 e janeiro a junho de 2022, através de compras 

diretas; 

2 - Qual o motivo de não ter realizado licitações? 

3 - Solicito a relação das licitações ocorridas de janeiro a dezembro de 2021 e de janeiro 

a junho de 2022, bem como a relação das empresas, seus respectivos responsáveis e 

endereço que participaram das licitações, bem como as vencedoras de cada licitação. 

Que deste seja encaminhado uma cópia para o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo para acompanhamento. 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 27 de Junho de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 79/2022 

Ementa: requer a prestação de contas do evento Expo Roseira e envio de uma 

cópia para esta Casa de Leis 

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 dever do vereador acompanhar o Poder Executivo, 

principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e gestão do 

dinheiro público. 

Requeiro aos responsáveis pela realização do evento Expo Roseira a prestação 

de contas e enviem uma cópia para esta Casa de Leis, afim de dar transparência ao 

evento realizado. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 
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Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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REQUERIMENTO Nº 80/2022 

Ementa: requer prestação de informações sobre os kits esportivos 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador acompanhar o Poder Executivo, 

principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e gestão do 

dinheiro público. 

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

informações sobre a quantidade e como foram distribuídos os kits esportivos recebidos 

pelo município e quem os recebeu. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 

   



 
 

Câmara Municipal de Roseira  
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REQUERIMENTO Nº 81/2022 

Ementa: requer informação sobre a formação da comissão para estudo do 

Projeto de Lei Complementar 01, de 13/11/2017 - Estatuto do Magistério do 

município de Roseira 

Autoria: Maria Cecília dos Santos Duque 

Destinatário: Mesa Diretora 

 

Considerando que no dia 02/02/2022 enviei um requerimento à Mesa Diretora 

solicitando a possibilidade de criar uma comissão para estudo do Projeto de Lei 

Complementar 01, de 13/11/2017 - Estatuto do Magistério do município de Roseira. 

Considerando que não fui informada sobre a formação da comissão. 

Considerando que o estudo é de interesse dos profissionais da educação 

municipal. 

Considerando que os profissionais da educação municipal aguardam por um 

Estatuto do Magistério atualizado há muitos anos. 

Considerando a necessidade e urgência da regulamentação do Estatuto do 

Magistério do Município de Roseira. 

Pelos considerandos acima, requeiro informação sobre a formação da comissão 

para estudo do Projeto de Lei Complementar 01, de 13/11/2017 - Estatuto do Magistério 

do município de Roseira. 

Que deste seja encaminhado cópia para a prefeitura municipal, secretaria 

municipal da educação, escolas e creches municipais e CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de Agosto de 2022. 

 

 

 

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 82/2022 

Ementa: requer informações se haverá o pagamento dos valores retroativos 
dos salários dos professores PEB I (Educação Infantil) e PEB I (Ensino 
Fundamental) correspondente ao período de janeiro a setembro do ano letivo 
de 2022 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que na data de 08 de agosto foi aprovado o PL que regulamenta 

o Piso Mínimo Nacional Salarial dos professores PEB I (Educação Infantil) e PEB I 

(Ensino Fundamental) que estava abaixo do valor mínimo nacional. 

Considerando que cidades vizinhas do nosso município, como Guaratinguetá e 

Lorena, já efetuaram o pagamento retroativo da diferença de salário dos profissionais 

da educação. 

Pelos considerandos, requeiro ao Chefe do Executivo informações se haverá o 

pagamento dos valores retroativos dos salários dos professores PEB I (Educação 

Infantil) e PEB I (Ensino Fundamental) correspondente ao período de janeiro a 

setembro do ano letivo de 2022. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de Agosto de 2022. 
 
 
 

Vereador Francisco da Silva Moreira 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 83/2022 

Ementa: requer informações sobre qual foi o montante que a Prefeitura 
recebeu para construção de lombadas, dentre outras informações 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que o vereador deve acompanhar e fiscalizar a administração 

pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para bem servir a população. 

Considerando que recentemente foram construídas diversas lombadas em 

nossa cidade. 

Considerando que ainda necessitamos de vários pontos para instalação dessas 

lombadas. 

Requeiro ao Executivo Municipal informações sobre qual foi o montante que a 

Prefeitura recebeu para construção de lombadas na cidade, qual o custo de cada uma 

delas e em quais locais foram construídas. Peço ainda cópias da empresas que 

participaram da licitação, constando também o nome da empresa ganhadora. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de Agosto de 2022. 
 
 
 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 
Autora do Requerimento 
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Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (12) 3646-2328/2888 
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REQUERIMENTO Nº 84/2022 

Ementa: requer cópias de todos os inquéritos que tramitam em face da 

Prefeitura Municipal referentes à questão ambiental 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador acompanhar o Poder Executivo, 

principalmente em relação ao cumprimento das leis. 

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

todos os inquéritos que tramitam em face da Prefeitura Municipal referentes à questão 

ambiental do município. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento 

   



 
 

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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REQUERIMENTO Nº 85/2022 

Ementa: requer informações sobre o CATIS no Pedro Leme 

Autoria: João Newton Vieira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que é dever do vereador acompanhar o Poder Executivo, 

principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e gestão dos 

patrimônios e do dinheiro público. 

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

sobre o prédio que se encontra inoperante, onde funcionava o CATIS (Centro de 

Acesso à Tecnologia para Inclusão Social), no bairro do Pedro Leme e onde estão os 

computadores que ali se encontravam para uso dos uso dos munícipes. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador João Newton Vieira 

Autor do Requerimento  
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REQUERIMENTO Nº 86/2022 

Ementa: requer saber sobre a possibilidade de dar continuidade no atendimento das 

crianças da Educação Infantil e Creches na brinquedoteca Menina Edna 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que é dever do vereador acompanhar todos os trabalhos 

realizados em nosso município. 

Considerando que cientificamente já foi provado que todas as crianças 

aprendem brincando. 

Considerando que as visitas à brinquedoteca eram o único passeio de muitas 

crianças das escolas de Educação Infantil e Creches, principalmente do berçário. 

Considerando que as visitas aconteciam atendendo toda a Rede Municipal de 

Educação Infantil e Creches e era um momento em que as professoras e monitoras 

tinham a oportunidade de trocas de experiências, de contação de histórias e de 

brincarem com seus alunos. 

Considerando que no ano passado, devido à pandemia, estas visitas estavam 

canceladas, mas neste ano de 2022 tudo voltou ao normal. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal saber se há a 

possibilidade de dar continuidade no atendimento das crianças da Educação Infantil e 

Creches na Brinquedoteca Menina Edna. 

Que deste seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, às 

Creches e Escolas municipais e ao CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 87/2022 

Ementa: requer informações sobre o andamento do projeto que regulamenta a junta 

de recursos JARE e a designação da autoridade competente pela junta de trânsito, 

visando dar efetividade à lei nº 1706, 10/01/2022 

Autoria: Francisco da Silva Moreira 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que em 10/01/2022 Executivo enviou um PL a esta Casa firmando 

convênio com o Estado de SP, por meio da Secretaria de Segurança Pública, 

delegando à PM atividades de operar e fiscalizar o trânsito do município de Roseira. 

Considerando que no município de Roseira ainda não foi implantada a Junta de 

Recursos, tão pouco a autoridade de trânsito. 

Requeiro ao Executivo Municipal informações sobre o andamento do projeto que 

regulamenta a junta de recursos JARE e a designação da autoridade competente pela 

junta de trânsito, visando dar efetividade à lei nº 1706, 10/01/2022. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de Setembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 88/2022 

Ementa: requer o relatório das prestações das contas do segundo trimestre de 2022 

da verba do FUNDEB 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Jamile Aparecida Giovanelli Souza Elias, Presidente do Conselho do 

FUNDEB 

 

Considerando que é dever do vereador levar ao conhecimento dos profissionais 

da Educação as prestações de conta referentes à verba do FUNDEB. 

Considerando que, segundo as exigências do Tribunal de Contas e da Lei que 

regulamenta a verba do FUNDEB, os membros do Conselho devem se reunir 

trimestralmente durante o ano para analisar e aprovar as verbas recebidas. 

Considerando que já estamos em outubro e que os membros do Conselho já se 

reuniram para analisar as contas do segundo trimestre de 2022. 

Pelos considerados, requeiro à senhora Jamile Aparecida Giovanelli Souza 

Elias, Presidente do Conselho do FUNDEB, o relatório das prestações das contas do 

segundo trimestre de 2022, que analisaram e validaram as arrecadações e os gastos 

com a verba do FUNDEB 2022. 

Peço o favor de que as informações sejam encaminhadas com as planilhas 

contendo os gastos e com as arrecadações de forma discriminada no trimestre e que 

seja especificado os nomes de quem assinou tal prestação de contas junto com as 

assinaturas. 

Que deste seja enviada cópia às escolas e creches, ao CONDIC e ao Jornal O 

Roseirense. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de outubro de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 89/2022 

Ementa: requer saber a quantidade de funcionários contratados em 2022 para 

trabalhar na Secretaria de Educação, bem como o montante pago mensalmente a 

estes profissionais usando os recursos oriundos do FUNDEB 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 

Considerando que, é dever do vereador acompanhar todos os trabalhos 

realizados em nosso município. 

Considerando que, com o Processo Seletivo, vários funcionários foram 

contratados para trabalhar exclusivamente na Secretaria de Educação. 

Considerando que estes funcionários contratados para atuarem na Secretaria de 

Educação são remunerados com a verba do FUNDEB (70%). 

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

Fernando Augusto de Siqueira, que informe a quantidade de funcionários contratados 

neste ano de 2022 para trabalhar na Secretaria de Educação, bem como o montante 

pago mensalmente a estes profissionais usando os recursos oriundos do FUNDEB 

(70%). 

Que deste seja enviado uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, às 

Creches e Escolas municipais e ao CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de novembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 90/2022 

Ementa: requer saber qual a previsão de mandar para esta Casa de Leis o 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 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 que dispõe sobre 

a valorização do Magistério Público Municipal, contemplando apenas os professores 

PEBI infantil e PEBII ensino fundamental. 

Considerando que os monitores de creche fazem parte dos Profissionais da 

Educação e também têm o direito e merecem reconhecimento. 

Considerando que, em conversa com o senhor Prefeito, Fernando Augusto de 

Siqueira, esta Lei já estava em estudo e o reconhecimento já está nos planos do 

Executivo. 

Considerando que na 23ª Sessão Ordinária do dia 05/09/2022 fiz a Indicação nº 

87/2022 pedindo ao Chefe do Executivo a elaboração de Projeto de Lei referente ao 

piso salarial dos monitores. 

Considerando que, através da Mensagem nº 205, vindo do Executivo, sobre a 

Indicação nº 87/2022, recebi como resposta que o pedido já tinha sido enviado para a 

Secretaria de Educação e para o setor de Financeiro para que possam o quanto antes 

atender o brilhante pedido. 

Considerando que, se essa Lei for enviada a esta Casa ainda neste ano, os 

monitores serão contemplados com o reajuste no mais tardar em janeiro de 2023. 

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

Fernando Augusto de Siqueira, saber qual a previsão de mandar para esta Casa de 

Leis o Projeto de Lei referente ao piso salarial dos monitores, uma vez que, segundo 
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resposta enviada a esta Casa de Leis, Vossa Excelência respondeu que já estava 

sendo enviado à Secretaria de Educação e ao setor Financeiro para análise. 

Que deste seja enviado uma cópia à Secretaria Municipal de Educação e a todas 

as creches do nosso município como resposta aos nossos monitores. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de novembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 91/2022 

Ementa: requer saber se já foi feito estudo sobre a sobra da verba do FUNDEB de 
2022 e, se for possível, pagar o retroativo aos professores contemplados com o 
Projeto de Lei nº 25. Após o pagamento, que seja feito complemento remuneratório 
(bônus) a todos os profissionais vinculados à Secretaria de Educação de Roseira 

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 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 que dispõe sobre 
a valorização do Magistério Público Municipal, contemplando apenas os professores 
PEBI infantil e PEBII ensino fundamental. 

Considerando que os professores contemplados com esta Lei não receberam os 
valares retroativos. 

Considerando que, segundo o próprio Executivo Municipal, os profissionais da 
Educação do nosso município encontram amparo nos anseios desta Administração. 

Considerando que, em resposta ao Requerimento nº 82/2022, de autoria do 
nobre colega Vereador Francisco da Silva Moreira, através do ofício nº 367/2022, foi 
informado que estão realizando os estudos financeiros necessários para avaliar os 
impactos econômicos oriundos do pagamento dos valores retroativos, correspondente 
ao período de janeiro a setembro do ano letivo de 2022. 

Pelos considerados, requeiro ao Chefe do Executivo Municipal, Exmo. Senhor 
Fernando Augusto de Siqueira, saber se já foi feito estudo sobre a sobra da verba do 
FUNDEB de 2022, uma vez que, através do Processo 4190/989/22, com data de 
11/10/22, do relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até a presente 
data somente 42,8594% foram gastos com o pagamento dos profissionais da Educação 
dos 70%. Dessa forma, há sobra considerável dos recursos arrecadados. E, com base 
na despesa empenhada do Magistério, verifica-se que o município apresenta 
percentual desfavorável ao atendimento do art 26 da Lei 14.113/20 do Magistério. Se 
for possível, pagar o retroativo aos professores contemplados com o Projeto de Lei nº 
25. Após o pagamento, que seja feito complemento remuneratório (bônus) a todos os 
profissionais vinculados à Secretaria de Educação de Roseira. 

Que deste seja enviado uma cópia à Secretaria Municipal de Educação e a todas 
as escolas e creches. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de novembro de 2022. 
 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 92/2022 

Ementa: requer saber se há a possibilidade de usar conjuntamente o espaço da 
Biblioteca Municipal do centro da cidade, usando o valor destinado de minha Emenda 
Impositiva e montar uma Brinquedoteca no centro da idade, mantendo também o 
espaço já existente no bairro de Roseira Velha (Brinquedoteca - Menina Edna), 
atendendo, assim, o maior número de crianças do município 

Autoria: Edson Medeiros de Souza 

Destinatário: Executivo Municipal 

 
Considerando que é dever do vereador acompanhar todos os trabalhos 

realizados em nosso município. 
Considerando que cientificamente já foi provado que todas as crianças 

aprendem brincando. 
Considerando que a visita à brinquedoteca era o único passeio para muitas 

crianças das escolas de Educação Infantil e creches, principalmente as do berçário. 
Considerando que as visitas atendiam toda a rede municipal de Educação Infantil 

e creches. 
Considerando que as visitas davam oportunidade de professoras e monitoras 

trocar experiências, contar histórias e brincar com seus alunos. 
Considerando que no ano passado, devido à pandemia, as visitas foram 

canceladas. 
Considerando que em 2022 não houve nenhuma visita à brinquedoteca Menina 

Edna e, com o fim do ano letivo, já é preciso organizar o próximo (2023). 
Considerando que este vereador elaborou Proposta de Emenda Impositiva à 

LOA 2023 destinando R$ 30.629,24 para aquisição de brinquedos para a 
brinquedoteca. 

Pelos considerados, requeiro ao Exmo. Senhor Fernando Augusto de Siqueira 
saber se há a possibilidade de usar conjuntamente o espaço da Biblioteca Municipal do 
centro da cidade, usando o valor destinado de minha Emenda Impositiva e montar uma 
Brinquedoteca no centro da idade, mantendo também o espaço já existente no bairro 
de Roseira Velha (Brinquedoteca - Menina Edna), atendendo, assim, o maior número 
de crianças do município. 

Que deste seja enviada uma cópia à Secretaria Municipal de Educação, às 
creches e escolas municipais e ao CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de novembro de 2022. 
 
 

Vereador Edson Medeiros de Souza 
Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 93/2022 

Ementa: requer informações sobre a pista de skate 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

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 vereador quando indagado pela população deve buscar 

informações para os devidos esclarecimentos. 

Pelos considerandos, requeiro a o Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto 

de Siqueira, que nos informe: 

1) Houve licitação para a contratar empresa para a reforma da pista de skate do 

bairro do Jardim Primavera? Em caso afirmativo, quais as empresas que participaram 

da licitação e qual foi a empresa vencedora? Em caso negativo, apresentar o motivo e 

justificativa para outro tipo de contratação. 

2) Se não houve licitação, apresentar o projeto de reforma elaborado pelo 

departamento responsável de engenharia, com os respectivos orçamentos (materiais e 

mão de obra). Qual foi o critério de contratação? Houve cotação de melhor preço? Se 

houve, encaminhar cópia de todas as cotações. 

3) A empresa que realizou os serviços de reforma apresentou engenheiro 

responsável? Apresentou lista de funcionários, com os respectivos registros e 

recolhimentos previdenciários? Se sim, encaminhar cópia. 

Que deste se dê conhecimento ao CONDIC, ao Ministério Público, ao Tribunal 

de Contas do Estado e à Radio Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 94/2022 

Ementa: requer saber informações sobre a reforma da quadra coberta do bairro Nova 

Era 

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 vereador, quando indagado pela população, deve buscar 

informações para os devidos esclarecimentos. 

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

Exmo. Prefeito Municipal, Fernando Augusto de Siqueira, nos informe: 

1) Houve licitação para a contratação de empresa para a reforma da quadra 

coberta do bairro do Nova Era? Em caso afirmativo, quais as empresas que 

participaram da licitação e qual foi a empresa vencedora? Em caso negativo, apresentar 

o motivo e justificativa para outro tipo de contratação. 

2) Se não houve licitação, apresentar o projeto de reforma elaborado pelo 

departamento responsável de engenharia, com os respectivos orçamentos (materiais e 

mão de obra). Qual foi o critério para a contratação dessa empresa? Houve cotação de 

melhor preço? Se houve, encaminhar cópia de todas as cotações. 

3) A empresa que realizou/realiza os serviços de reforma da quadra coberta 

apresentou engenheiro responsável? Apresentou lista de funcionários com os 

respectivos registros e recolhimentos previdenciários? Se sim, encaminhar cópia. 

4) Informar data de início e data de conclusão da obra. Informar os valores pagos 

para a empresa e detalhar quais os serviços foram realizados por ela. 

Que deste se dê conhecimento ao CONDIC, ao Tribunal de Contas do Estado e 

à Radio Aparecida. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Vereador Joel Polydoro 

Autor do Requerimento 
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REQUERIMENTO Nº 95/2022 

Ementa: requer saber informações sobre a construção das lombadas ref. ao termo 

de convênio 335/2022 

Autoria: Regina Aparecida de Andrade 

Destinatário: ao Ernesto Mascellani Neto, Diretor Presidente do Detran 

 

Considerando que o vereador deve acompanhar e fiscalizar a administração 

pública municipal em todos os sentidos na busca contínua para bem servir a população. 

Considerando que foram construídas algumas lombadas em nossa cidade 

realizadas através do convênio nº 335/2022. 

Considerando que enviamos alguns questionamentos ao executivo sobre essa 

obra realizada em nossa cidade 

Considerando que a Prefeitura enviou a resposta com os questionamentos, os 

anexos com os valores da obra e a quantidade de lombadas que foram feitas 

(Mensagem nº 180, ref. Requerimento nº 83/2022 - Termo de Convênio nº 335/2022). 

Conforme consta no termo de convênio, o Detran e o município de Roseira, após 

assinatura, indicaram os respectivos representantes que foram responsáveis pelo 

acompanhamento e pela fiscalização da execução deste convênio. 

Considerando o documento em anexo, os bens e serviços foram avaliados em 

R$ 247.845,62 (duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta e dois centavos) que, em média, corresponde a R$ 22.531,42 (vinte e dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) cada uma, sem 

considerar as características particulares de cada uma delas (pintura, redutor de 

velocidade e faixa de pedestres elevada). Foram executados a instalação de 09 (nove) 

redutores de velocidade e 02 (duas) faixas de pedestres elevada, popularmente 

conhecida por lombo faixas e 01 (uma) pintura (conforme doc anexo, a sinalização 

ainda estava incompleta). 

Requeiro ao Ilmo Sr Diretor do Detran/SP algumas informações de extrema 

importância para a nossa população: 
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- Nome dos respectivos representantes indicados pelo Detran e pela prefeitura, 

os quais foram responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização da execução 

deste convênio; 

- Critérios que foram avaliados para se chegar ao valor total de R$ 247.845,62. 

(duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois 

centavos); 

- Critérios de avaliação das medidas de segurança dos equipamentos que, em 

tese, está em desacordo com as normas estabelecidas para os referidos equipamentos. 

Que deste se dê conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e 

ao CONDIC. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 12 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 

Autora do Requerimento 

 


