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REQUERIMENTO Nº 070/2015 

 

Considerando que o vereador como legítimo representante do povo tem como dever 

buscar todas as informações necessárias para estar esclarecendo problemas que afetam a 

população. 

Considerando que a Faculdade Uniderp Anhanguera, Polo de Roseira, há muitos anos 

tem formado cidadãos, para orgulho de todos, a preços bastante acessíveis. 

Considerando que reconhecemos tal valor, porém estamos recebendo muitas reclamações 

por parte dos alunos que se formam devido a demora na entrega dos seus certificados de 

conclusão do ensino superior. 

Considerando que muitos estão buscando espaço através de concursos públicos, no qual 

estão tendo dificuldades após conquistarem uma vaga, por não dispor do Certificado para 

assumirem o tão sonhado e batalhado emprego. 

Considerando que temos informações, que alguns estão tendo que buscar seus direitos 

através da justiça para assim receberem seus justos diplomas de formação que pagaram e lutaram 

durante anos estudando para conquista-los. 

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Prefeito Municipal senhor 

Jonas Polydoro, as seguintes informações: 

• A administração municipal como parceira da referida faculdade deve ter conhecimento de 

tal fato, qual o motivo de tanta demora para a entrega do certificado de conclusão aos 

alunos formados? 

• Que providências estão sendo tomadas? 

• Que orientação está sendo dada aos alunos formados que procuram por seus certificados? 

Pois é lamentável e inadmissível os mesmos terem que através da justiça fazerem 

prevalecer seus direitos. 
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            Importante ressaltar, que diante de uma parceria, o município herda ônus e bônus, 

portanto a responsabilidade pelos fatos requer urgência em solucionar o problema também por 

parte da administração municipal. 

 Que deste se dê conhecimento ao Ministério Público, à Direção da Faculdade 

Anhanguera e à gestora do Polo de Roseira, Profª Melissa Vieira Parussulo. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 04 de maio de 2015. 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira 

Autor do Requerimento 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira 

 

 

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


