Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 005/2017

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que a ciclovia necessita de melhorias visando mais segurança para os
ciclistas.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, sejam removidas as guias da ciclovia, seja feito recapeamento da
mesma e posteriormente seja delimitada com faixa e sinalizada com luminoso e olho de gato.
Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro de 2017.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 006/2017

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que o trânsito de caminhões que vão para a pedreira entre o trevo e o
cemitério é intenso.
Considerando não existir acostamento na avenida, tornando a circulação de pedestres no
local perigosa.
Considerando ser um pedido frequente da população.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, seja construída uma calçada do trevo até o cemitério.
Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro de 2017.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 007/2017

Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a administração pública
municipal, levando ao conhecimento da mesma todas as reivindicações apontadas pela
população.
Considerando que a Praça João Paulo II mais conhecida como praça da fonte, que fica
localizada no bairro Parque das Rosas, também é um cartão postal da cidade e merece cuidados
necessários através de manutenção frequente, afim de se tornar mais agradável aos
frequentadores da mesma, principalmente durante o período da noite.
Pelos considerandos indico ao Exmo Prefeito Municipal Senhor Jonas Polydoro para que
junto ao setor competente, providencie a manutenção necessária para praça, atendendo assim a
pedidos da população.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro de 2017.

Vereador Isaias Eleutério da Silva
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Nelson Teixeira Madruga

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 008/2017

Considerando o grande movimento de veículos nas proximidades da escola EMEIEF
“PROFESSOR PADRE GERALDO DE ALMEIDA SAMPAIO”, escola esta que está situada na
entrada do bairro Jardim Primavera.
Considerando que esta escola recebe aproximadamente 450 alunos diariamente em dois
períodos, sendo, manhã e tarde.
Considerando que estas crianças e seus responsáveis circulam em todas as direções das
ruas e que em muitos momentos essas pessoas se distraem enquanto aguardam o sinal tanto para
entrada quanto para saída da escola.
Considerando ainda o grande fluxo do transporte coletivo, que transporta passageiros,
onde o ponto de embarque e desembarque, tanto para os que saem quanto para os que chegam
localiza-se na praça que também está na entrada deste bairro.
Pelas considerações acima, indico ao Exmo Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro
para que, junto ao setor competente, coloque, em caráter de urgência, uma rotatória para que se
tenha mais segurança na circulação tanto de veículos quanto dos pedestres, sendo estes
estudantes e seus familiares e também moradores e ou visitantes deste bairro.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro de 2017.

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
Autora da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Nelson Teixeira Madruga

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 009/2017

Considerando que a função do vereador, além de legislar e fiscalizar, é levar ao
conhecimento os problemas que afetam os nossos munícipes.
Considerando que na Avenida Saverio Mario Ardito, em frente ao número 962, no bairro
do Barretinho, a prefeitura fez um buraco para o escoamento da água pluvial.
Considerando que este buraco, quando cheio dágua, pode uma criança morrer afogada,
devido estar coberto de mato e sem proteção em volta, além de ser criadouro de mosquito da
dengue.
Pelos considerandos, solicito do senhor prefeito Jonas Polydoro e vice Altamiro Mendes
de Andrade Filho soluções.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro de 2017.

Vereador Célio Francisco de Oliveira
Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Nelson Teixeira Madruga

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 010/2017
Aquisição de academia inclusiva

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e assessorar o
executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da qualidade de vida do
povo. Assim sendo, indico ao Sr. Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro que na medida
do possível adquira para a cidade academia inclusiva.
Justificativa
A aquisição de academia inclusiva para nossa cidade contribuirá para melhorar mais o
bem estar dos usuários e vem trazer um novo conceito de prática de esporte ao ar livre. A
academia inclusiva tem equipamentos fixos para trabalhar diferentes músculos e ainda conta com
aparelhos específicos para pessoas deficientes exercitarem os membros superiores. Pelas razões
mencionadas, aguardo o atendimento e reitero meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro de 2017.

Vereador Gustavo Fonseca Mendes
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 011/2017
Aquisição de playground e construção de quadra de areia no bairro do Jardim Primavera
ao lado da academia ao ar livre.

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e assessorar o
executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da qualidade de vida do
povo. Assim sendo, indico ao Sr. Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro que na medida
do possível instale um playground e construa uma quadra de areia no bairro do Jardim Primavera.
Justificativa
Os moradores do Jardim Primavera ficaram contentes com a instalação da academia e
vieram pedir a construção da quadra de areia e a colocação do playground, pois além de
embelecer irá facilitar a prática de esportes e o lazer dos moradores do local.
Vale ressaltar que também os moradores do bairro do Vila Roma serão contemplados
com essa melhoria. Aproveito para também pedir que o local seja arborizado.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro de 2017.

Vereador Gustavo Fonseca Mendes
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 012/2017
Limpeza e colocação de pedrisco ao longo do trecho que passa em frente a estação de
tratamento do esgoto de Roseira e liga os bairros do Jardim Primavera e Barretinho.

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e assessorar o
executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da qualidade de vida do
povo. Assim sendo, indico ao Sr. Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que na medida
do possível realize essa melhoria ao longo desse trajeto.
Justificativa
Fui procurado por vários pais de alunos que utilizam esse trajeto para levar seus filhos a
escola e por outros moradores para apresentar essa indicação, pois o local precisa de melhorias e
se possível também a iluminação pois irá facilitar e assegurar a vida dos moradores. Ao aguardo
de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de fevereiro de 2017.

Vereador Gustavo Fonseca Mendes
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 013/2017

Considerando que devemos levar ao Executivo, sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar da população.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que dentro das
possibilidades, seja construído um Centro Comunitário no bairro do Barretinho.
Trata-se de um pedido dos moradores do bairro, para realização de diversos eventos.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de fevereiro de 2017.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 014/2017

Considerando que devemos levar as reivindicações de nossa população ao Executivo.
Considerando que no bairro do Barretinho existe um tanque de esgoto, que após ter
passado pelo mesmo, é jogado no rio que passa beirando as casas.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que seja realizada a
canalização do trecho que está mais próximo das casas, para evitar o mau cheiro.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de fevereiro de 2017.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 015/2017

Considerando que o dever do vereador é sempre estar atento aos pedidos da população,
visando proporcionar segurança e bem estar aos munícipes.
Considerando que o terreno da cerâmica está tomado pelo mato alto, oferecendo risco a
população de aparecimento de animais peçonhentos, bem como tem servido de refúgio para
indivíduos mal intencionados que usam o local para venda de drogas.
Pelos considerandos, indico ao Exmo Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro que seja
feita limpeza no terreno da Cerâmica.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de fevereiro de 2017.

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 016/2017

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e assessorar o
executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da qualidade de vida do
povo.
Considerando que a Rua Dep. Antônio Silvio Cunha Bueno que dá acesso da rodovia SP062 ao bairro do Nova Era é uma rua que possui grande fluxo de veículos e de pessoas, inclusive
de crianças e idosos que usufruem do centro esportivo de nossa cidade, indico ao Sr. Prefeito
Municipal de Roseira Jonas Polydoro, para que dentro das possibilidades, insira "lombadas" ao
longo dessa rua, trazendo a redução de velocidade dos veículos e mais segurança para os
cidadãos roseirenses.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de fevereiro de 2017.

Vereador Gustavo Fonseca Mendes
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 017/2017

Considerando que devemos levar ao Executivo, sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar da população.
Considerando tratar-se de um pedido dos moradores do bairro.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que dentro das
possibilidades, esteja entrando em contato com o responsável da Sabesp sobre a água e o esgoto
nas ruas Um, Dois e Três do Bairro Pedro Leme.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março de 2017.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 018/2017

Considerando que devemos levar ao Executivo, sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar da população.
Considerando-se que as tubulações do ribeirão da roseira velha já estão pelo meio de
areia, oferecendo risco de transbordamento e de atingir as residências próximas do rio, quando
chove.
Considerando tratar-se de um pedido dos moradores das residências próximas ao rio, que
vivem amedrontados com a situação.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, seja feita uma limpeza do Ribeirão da Roseira Velha.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março de 2017.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 019/2017

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e assessorar o
executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da qualidade de vida do
povo.
Assim sendo, indico ao Sr. Prefeito Municipal de Roseira Jonas Polydoro, para que
dentro das possibilidades, efetue a limpeza das calçadas, pintura das guias e poda das arvores ao
longo da Rua Luiz de Paula Santos no bairro da Roseira Velha.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março de 2017.

Vereador Gustavo Fonseca Mendes
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 020/2017

O vereador é um agente político que tem a função de legislar, fiscalizar e assessorar o
executivo, pois deve apresentar projetos e propostas visando a melhoria da qualidade de vida do
povo.
Assim sendo, indico ao Sr. Prefeito Municipal de Roseira Jonas Polydoro, para que
dentro das possibilidades, efetue a poda das árvores na Praça São José do bairro do Barretinho, já
que a mesma tem atrapalhado a iluminação da praça.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março de 2017.

Vereador Gustavo Fonseca Mendes
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 021/2017

Considerando que é dever do gestor público, juntamente com o responsável pela
infraestrutura da cidade elaborar e planejar estratégias para manter a cidade sempre limpa.

Considerando que a população tem o direito de viver em uma cidade onde a estrutura
organizacional funcione, no diz respeito a limpeza e manutenção dos espaços públicos.

Considerando que a limpeza da cidade, dos prédios públicos, dos espaços públicos
abertos (tais como cemitério, parques, praças, estradas, ruas e terrenos baldios) promove a beleza
da mesma.

Considerando que a manutenção da limpeza das vias públicas, tais como ruas que servem
de deslocamento de um bairro a outro geram segurança a população e seus visitantes.

Pelos considerandos, e também por trabalhar em prol da política transparente, esta
vereadora indica ao poder executivo que, através do órgão competente, tome as providências
cabíveis, incluindo a demonstração para a população de um cronograma informativo onde esteja
a programação da limpeza e manutenção dos espaços públicos no decorrer do ano de 2017:


Ribeirão dos Pombos e demais ribeirões, córregos e valetas que atravessam a
cidade;



Terrenos vazios e/ou baldios;



Ruas e calçamentos;



Praças e parques;



Cemitério;



Estradas municipais (urbanas e rurais).

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
E que esta indicação seja levada ao conhecimento do responsável pela Secretaria de
Serviços Municipais de Roseira.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março de 2017.

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
Autora da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Nelson Teixeira Madruga

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 022/2017

Considerando que devemos levar as reivindicações de nossa população ao executivo.
Considerando que no Bairro do Pedro Leme existe uma passagem de pedestres, que liga a
Rua Benedito Monteiro França a Rua Joaquim Vaz Coelho, muito utilizada pelos pais, mães e
alunos que precisam se locomover até escola, creche, posto médico e outros.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que sejam feitas melhorias no local,
colocando fresas no chão, facilitando assim o acesso das pessoas, fazendo a limpeza e roçada dos
matos ao redor, deixando assim mais limpo e colocado pontos de luz (luminárias), trazendo
assim mais segurança para aquelas pessoas que utilizam durante o período noturno, já lembrando
a facilidade por ser localizada no meio de 2 prédios públicos (posto médico e creche).

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março de 2017.

Vereador Nelson Teixeira Madruga
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 023/2017

Considerando que o vereador deve levar ao conhecimento da Administração Municipal
todas as reclamações da população para providências.
Considerando que na Rua Mario Monteiro dos Santos França, no Bairro Jardim
Primavera, a pintura da lombada existente está apagada e sem sinalização dificultando a
visualização por parte dos condutores de veículos.
Pelos considerandos, indico, ao exmo Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro para que
junto ao DSM providencie a pintura da citada lombada bem como colocação de placa de
sinalização da mesma, afim de sanar o problema.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março de 2017.

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 024/2017

Considerando que o vereador deve levar ao conhecimento da Administração Municipal
todas as reclamações da população para providências.
Considerando que na Rua Francisco Delfim Azevedo, no bairro Vila Roma, a pintura da
lombada existente está apagada e sem sinalização dificultando a visualização por parte dos
condutores de veículos.
Pelos considerandos, indico, ao exmo Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro para que
junto ao DSM providencie a pintura da citada lombada bem como colocação de placa de
sinalização da mesma, afim de sanar o problema.

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de março de 2017.

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 025/2017

Considerando que devemos levar ao Executivo sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Considerando que a pavimentação asfáltica na Avenida Savério Mário Ardito ainda não
foi concluída e a população reivindica a conclusão da obra.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para
que dentro das possibilidades, seja concluída a pavimentação da via acima citada, afim de
atender o pedido dos moradores.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de março de 2017.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 026/2017

Considerando que devemos levar ao Executivo, sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que dentro das
possibilidades, seja feito o recapeamento de asfalto das duas ruas ao entorno da Praça Nossa
Senhora da Piedade. É um pedido dos moradores do local.

Plenário vereador João Caltabiano, 13 de março de 2017.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 027/2017

Considerando que devemos levar a reivindicação da nossa população ao executivo.
Considerando que no bairro Vila Roma, temos uma praça, que se deu o nome de "Praça
da Bíblia".
Lembramos que todo 2º domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia.
Lembramos que os fiéis, tem o hábito, nessa data, de realizar evento religioso.
Lembramos que no local não existem tomadas.
Indico ao Prefeito que seja feito melhorias no local, colocando tomadas, para que possa
ligar aparelhos eletrônicos, caixas de som, microfones, etc. E faça uma tribuna para o palestrante
conduzir o evento.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de março de 2017.

Vereador Nelson Teixeira Madruga
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 028/2017

Considerando o bem-estar dos passageiros (as) dos meios de transportes coletivos.
Considerando a necessidade que os passageiros tem em relação a proteção contra os raios
solares, chuva e vento.
Considerando a importância relacionada a comodidade para esperar a chegada desse meio
de transporte.
Considerando o grande movimento de passageiros que utiliza a praça do bairro Jardim
Primavera como ponto de chegada e saída da cidade.
Considerando que a população atendida é tanto do bairro Jardim Primavera quanto do
bairro Villa Roma.
Esta vereadora que sabe muito bem o desconforto que é esperar um ônibus ou outro meio
de transporte coletivo seja em pé, no sol, na chuva e no vento, indica ao poder executivo a
instalação de um ponto de ônibus na praça principal do bairro Jardim Primavera.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de março de 2017.

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
Autora da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Nelson Teixeira Madruga

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 029/2017

Considerando que devemos levar ao Executivo, sugestões que visem auxiliar a
administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que dentro das
possibilidades, seja instalada uma luminária no poste no final da Rua Manoel Gomes de Paula,
no bairro da Vila Velha.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de março de 2017.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves
Autor da Indicação

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereador José Altair da Silva Rangel

Vereador Joel Polydoro

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

Câmara Municipal de Roseira
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº 030/2017

Considerando que o vereador é um importante agente político do município, pois deve
representar os interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o
poder executivo.
Considerando que os moradores do Bairro Vila Velha, principalmente os residentes da
Rua José Alves Moreira, estão solicitando um reparo da canaleta na entrada da citada rua com
urgência, visto que a mesma é utilizada por veículos que fazem entregas no Mercado da Vila e,
em razão da erosão na estrada, nem mesmo os moradores locais conseguem circular na via.
Afim de sanar o problema, indico ao Exmo Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro
que, dentro das possibilidades, construa uma galeria no local citado, visto que trará mais conforto
aos moradores do bairro e visitantes.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 20 de março de 2017.

Vereador José Altair da Silva Rangel
Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Joel Polydoro

Vereador Gustavo Fonseca Mendes

Vereadora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira

