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INDICAÇÃO Nº 012/2014 

 

“Projeto Cidade e a Copa do Mundo” 

 

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. Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, 

sempre visando à qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, indico ao Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que solicite, através das Secretarias de 

Educação, Cultura, Esportes e Saúde, um estudo para desenvolver o Projeto Cidade e a Copa 

do Mundo. 

 Que deste se dê conhecimento aos diretores das referidas secretarias. 

 

 

Justificativa 

 

 A copa do mundo pode ser um bom pretexto para a cidade realizar diferentes 

atividades para seus munícipes. 

 A secretaria de educação pode fomentar, através dos projetos das escolas, o 

desenvolvimento de um rico trabalho interdisciplinar sobre os diferentes aspectos dos países 

participantes podendo, inclusive, cada escola realizar uma apresentação nas praças de nossa 

cidade. 

 A secretaria de cultura pode realizar, em parceria com a secretaria de educação, a feira 

das nações, a decoração das praças e a realização de sessões de cinema com filmes de alguns 

países participantes da copa do mundo. 

 A secretaria de esportes pode realizar, em parceria com a secretaria de educação, a 

construção de murais informativos sobre a história das copas e sobre o andamento da 

competição no Brasil. Os murais informativos podem ser colocados nas praças da cidade. 

Para completar sua participação nos eventos promovidos pela cidade, a referida secretaria 

pode realizar uma copinha com as crianças que participam da escolinha de futebol. 
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 A secretaria de saúde pode realizar um trabalho de conscientização sobre a 

importância da prática esportiva (saúde preventiva) para uma melhor qualidade de vida dos 

citadinos.  

 Estas e tantas outras ações podem ser realizadas pelas secretarias municipais. 

 Neste caso, muito mais do que a festa do futebol, a copa do mundo se transformará 

em um rico objeto de aprendizagem para todos os munícipes.  

Esta é a função de uma cidade educadora do século XXI, promover situações de 

crescimento humano e qualidade de vida para os citadinos.    

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.   

 

Plenário vereador João Caltabiano, 10 de março de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 

   

 

 


