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REQUERIMENTO Nº.  039/2015 

“Ampliar o espaço de comunicação do Poder Executivo Municipal com a população” 

 

 

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, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe a seguinte questão: qual a 

possibilidade de Ampliar o espaço de comunicação do Poder Executivo com a população? 

 

 

Justificativa 

 

 As diversas mídias, como afirmam muitos estudiosos, ocupam lugar central no cotidiano 

de nossas vidas. É possível afirmar que este é, sem dúvida, um dos principais fenômenos do 

mundo contemporâneo.  

 O uso cada vez mais freqüente da internet, dos celulares, da televisão a cabo e das mídias 

tradicionais: rádio, jornal impresso, cinema e televisão, evidenciam a importância e, até mesmo, 

a necessidade dessas tecnologias em nossas vidas. Portanto, o desenvolvimento tecnológico 

possibilita ampliar os espaços de comunicação entre os humanos. 

 Dentro dessa perspectiva, é correto afirmar que os meios de comunicação, quando bem 

utilizados, podem melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, pois disponibiliza o acesso as 

informações, a aproximação de pessoas, a realização de negócios entre empresas e, enfim, abrem 

um horizonte sem precedentes para a democratização da sociedade. 

 Assim sendo, as ferramentas midiáticas possibilitam maior transparência em relação ao 

exercício da democracia representativa, isto é, apresentam condições de aprimoramento da 

gestão pública e, sobretudo, do diálogo entre poder público e cidadãos. 

 Com base nessa incipiente análise sobre a importância dos meios de comunicação no 

mundo contemporâneo, sugiro ao executivo municipal que busque através dessas ferramentas de 

comunicação ampliar o espaço de diálogo com a população. O fortalecimento da democracia 
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passa pelo maior acesso às informações e pela participação popular na condução do destino da 

cidade. 

 Para que a democracia e a cidadania ganhem substancia em nosso município, sugiro: 

a) Fazer com que todas as secretarias municipais tenham sua página na internet, assim 

sendo, as pessoas que utilizam esta poderosa ferramenta de comunicação, poderão obter 

todas as informações necessárias para suas necessidades; 

b) Estabelecer parceria entre o Poder Executivo e a Rádio Santana para divulgar tudo aquilo 

que for do interesse da população, inclusive com a participação dos diretores das 

referidas secretarias; 

c) Fazer boletim informativo sobre as atividades do Poder Executivo e suas secretarias; 

d) Cuidar do setor de Comunicação Social da Prefeitura. 

 

Estas e outras possíveis medidas a serem implantadas pelo executivo municipal garantirão o 

fortalecimento do diálogo e, portanto, da cidadania e da democracia na cidade. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

 

  Plenário vereador João Caltabiano, 23 de março de 2015. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 


