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INDICAÇÃO Nº. 018/2011 

 

                        Considerando que é dever do Vereador indicar providências em favor do bem 

estar da população, na qual está inserida a identificação das instituições públicas, e/ou, resultado 

de parcerias.  

                         Considerando que, no ultimo dia 22 de Março de 2011, tivemos dentro das 

comemorações em homenagem ao 46º aniversário de emancipação político – administrativa do 

Município de Roseira, a formatura da primeira turma do Pólo de Apoio Presencial de Roseira, 

Profª Maria Apparecida Ronconi Fazzeri, Curso de Letras, resultado de uma parceria entre a 

UNIDERP – Anhanguera e a Prefeitura Municipal de Roseira, através do Projeto Girassol.  

                         Considerando que, os cursos oferecidos pela parceria UNIDERP -Anhanguera e 

Prefeitura Municipal de Roseira, tem atendido a demanda pelo ensino superior, de inúmeros 

cidadãos de nossa comunidade e cidades da região, Distrito de Moreira César, Potim, Aparecida, 

Guaratinguetá e outras localidades. 

                         Considerando que, a implantação dos cursos universitários a distância, por 

iniciativa da Administração Pública Municipal, tem repercutido positivamente em favor do 

Município de Roseira, inclusive, se despontado em relação a outras localidades, que almejam a 

implantação, e/ou, instalação de instituições de cursos superiores, tornando possível a oferta de 

inúmeros cursos de formação superior, como pedagogia, administração, ciências contábeis, 

letras, serviço social, tecnologia em RH e tecnologia em Logística, com possibilidade de novas 

opções de formação acadêmica, permitindo a realização do sonho, até então para muitos, 

distantes, e hoje, próximos e possíveis de serem realizados. 

                          Considerando que, apesar de todo o sucesso desta proposta educacional de 

formação superior em Roseira, alcançando e envolvendo toda a região, inclusive tendo 

recentemente formado a sua primeira turma, ressente-se de uma placa de identificação no prédio 

em que funciona o referido Pólo de Apoio Presencial de Roseira, Escola Municipal Prof. Joaquim 

de Campos, para tornar do conhecimento público, a sua existência, que se constituiu num cartão 

de visita de nossa cidade, que enaltece a Administração Municipal por ter viabilizado e realizado 

esta proposta de educação superior, possibilitando para muitos, a realização do sonho do curso 

superior, qualificando profissionais para um mercado de trabalho, cada vez mais concorrido e 

cada vez mais exigente, e, que em razão da ausência de uma placa de identificação está passando 

despercebida, apesar da sua importância. 
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                         Considerando que, a opinião pública se manifesta, conforme as informações que 

lhes são prestadas e como diz o ditado popular, “enquanto a noticia boa calça bota, a noticia ruim 

já deu volta ao mundo”, se faz oportuno dar ênfase a esta boa notícia, existência e funcionamento 

de um Pólo de Apoio Presencial em Roseira, da Faculdade Uniderp – Anhanguera, Projeto 

Girassol, motivo de orgulho para todos nós Roseirenses, de nascimento, por titulo, ou, de 

coração.      

                         Pelas considerações mencionadas, indico a ILMA SRA Diretora da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, DD. Neuza Aparecida Alves Bedaque, com o apoio do 

Departamento dos Serviços Municipais de Roseira, DSM, providência no sentido de viabilizar a 

instalação de uma placa de identificação do Pólo de Apoio Presencial, da Faculdade Uniderp – 

Anhanguera, na fachada do prédio da Escola Prof. Joaquim de Campos, onde funciona a referida 

Faculdade, correspondente a sua importância, para conhecimento da opinião pública, local e 

flutuante. 

                         Que se dê conhecimento por escrito, ao EXMO SR Prefeito Municipal, MD 

Marco de Oliveira Galvão, ao Diretório Acadêmico Multidisciplinar “Tiradentes”, ao ILMO SR 

Gestor do Pólo de Apoio Presencial em Roseira, ao ILMO Diretor do Jornal “O APARECIDA” e 

ao ILMO SR Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, para conhecimento 

público.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 28 de Março de 2011. 
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