
PROJETO DE LEI Nº 16/2016, de 12 de setembro de 2016
Ref.: “Institui o Programa Escola Amiga do Meio Ambiente.” 

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

Art.  1º.  É instituído  o Programa Escola Amiga do Meio Ambiente,  de

estímulo a alunos e escolas da rede pública à apresentação de projetos de melhorias ambientais,

podendo ser realizados pela Municipalidade.  

Parágrafo  único.  O  Programa  será  promovido  anualmente  pela  Municipalidade,  durante  o

período  letivo,  em  parceria  com  empresas  privadas,  associações,  organizações  não-

governamentais (ONGs), instituições e pessoas físicas interessadas.

Art.  2º.  Os  três  melhores  projetos,  selecionados  por  uma  comissão

julgadora, instituída para esse fim, poderão ser premiados pela Municipalidade, em parceria com

empresas privadas, conforme disposto em regulamento.

Parágrafo único. As instituições de ensino representadas pelos autores dos projetos premiados

receberão um selo com a inscrição “Escola Amiga do Meio Ambiente”.

Art. 3º. O Executivo regulamentará esta lei.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de setembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



Justificativa

       A iniciativa é das mais simples, porém relevante, pois objetiva instituir o Programa

Escola Amiga do Meio Ambiente, no Município de Roseira, visando ampliar a conscientização

de  toda  a  população  sobre  a  necessidade  de  resolver  os  problemas  socioambientais  e,  por

conseguinte, melhorar a qualidade de vida de todos os citadinos. 

       Os trabalhos desenvolvidos nas escolas, através de programas como o aqui proposto,

constroem  o  senso  de  responsabilidade,  de  valores  mais  humanizados  e  permeiam  todo  o

processo educativo, formando, desde cedo, cidadãos capazes de assumir novas atitudes na busca

de soluções para os problemas ambientais da cidade.  

       Desta maneira, a solução de grande parte dos problemas que enfrentamos em nosso

cotidiano, passa pela formação adequada dos munícipes, desde sua tenra idade. Como cidadãos

de Roseira, é nosso dever tomar medidas que garantam efetiva qualidade de vida a todos nós, e

as novas gerações.

       Um trabalho desta natureza contribuirá para a formação de nossos alunos e, não

menos importante, estimulará o compromisso com a cidade. O exercício da cidadania, na prática,

fortalecerá os vínculos de nossos alunos com o desenvolvimento, o progresso e bem-estar de

nossa cidade.

        Pelas razões acima expostas, submeto o presente Projeto à apreciação dos Nobres

Pares, diante de seu valor para a cidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de setembro de 2016.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Projeto de Lei



PROJETO DE LEI Nº 18/2016, de 24 de outubro de 2016.
REF.: DENOMINAÇÃO DE REFEITÓRIO.

A Câmara Municipal de Roseira aprova:

   Art. 1º Fica denominado Refeitório “VICENTE DE PAULA GOUVÊA” localizado no

Departamento  de  Serviços  Municipais,  situado  na  rua  D.  Chiquinha  de  Barros,  275,  neste

município.

              Art.2º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias

próprias.

             Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de outubro de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Projeto



JUSTIFICATIVA

O senhor  Vicente  de  Paula  Gouvêa,  sempre  foi  um chefe  de  família  exemplar,  pai,

conhecido  em  toda  a  nossa  cidade,  sempre  bem  humorado  muito  querido  por  todos  da

comunidade, construiu um grande círculo de amizades na família roseirense.

 Trabalhou na Prefeitura Municipal de Roseira durante muitos anos, deixou enlutados seus

familiares,  sendo  seu  filho  e  seu  neto,  também  funcionários  da  Prefeitura,  tendo  sido  um

funcionário  exemplar,  amado e estimado  pelos  colegas  e  amigos,  deixou boas  lembranças  e

risadas na memorias de seus colegas.

Apresento  esta  homenagem pelos  relevantes  serviços  prestados  em nosso  município,

principalmente  aos  animais,  com  dedicação,  amor  e  carinho  pelos  mesmos. Essa  singela

homenagem trata de uma justa e póstuma a um munícipe que deixou sua marca em Roseira.      É

importante ressaltar que o saudoso Senhor Vicente, tinha o respeito e admiração de todos os Ex

Prefeitos,  Vereadores,  Dirigentes,  Comerciantes  e  companheiros  de  trabalho.  Durante  sua

trajetória esse servidor demonstrou extremo profissionalismo ao prestar seus serviços junto aos

demais  Servidores,  e  também  a  todo  público,  deixando  um  grande  exemplo  de  dedicação,

amizade e comprometimento em todos os aspectos

             Apresento também os nossos agradecimentos e estima, e de toda nossa comunidade. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de outubro de 2016.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Projeto


