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REQUERIMENTO Nº 009/2014
“Cadastro de Programas e Projetos do Governo Estadual”

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. Portanto, têm a competência de legislar, apresentar sugestões e fiscalizar o poder
executivo. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor
Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe, através de suas secretarias o que já
foi realizado no tocante ao Cadastro de Programas e Projetos do Governo Estadual no ano de
2013 e no inicio de 2014 para o município.
Que deste se dê conhecimento aos Diretores de todas as Secretarias do Município.

Justificativa

O Governo Estadual disponibiliza muitos programas e projetos de suas Secretarias,
mas para o município ser contemplado é necessário que as secretarias acompanhem tudo que
está sendo disponibilizado em suas referidas áreas de atuação e, portanto, façam o devido
cadastro.
Um município como o nosso precisa de recursos externos e, portanto, não pode
titubear.
Para ampliar as políticas públicas o Governo Municipal precisa estabelecer uma
sintonia fina com o Governo do Estado, pois assim, independente de coloração partidária, a
cidade efetivamente ganhará.
Uma área fundamental para o desenvolvimento econômico do município é, sem
dúvida, o turismo. Portanto, é fundamental aprofundar relações com a Secretaria de Turismo
para captar recursos para o município, uma vez que a cidade está inclusa no projeto de lei do
deputado estadual Fernando Capez, do PSDB, sobre turismo religioso – “Vale da Fé”.
Sem cadastro, sem projetos e sem contrapartida não seremos contemplados pelo
Governo Estadual, pois o dinheiro público deve ser liberado com muita transparência e o
devido sentido.
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Por todas as razões mencionadas, espero obter informações sobre o que já foi
realizado no tocante ao cadastro dos programas e projetos das Secretarias Estaduais.
Antes de concluir o requerimento, quero ressaltar, inclusive, que fiz a indicação de nº
147/2013, no dia 23 de setembro sobre a criação de um núcleo de elaboração de projetos,
acompanhamento de programas e captação de verbas do Governo Estadual.
Aproveito o ensejo para sugerir uma varredura nos sites das Secretarias, visando
cadastrar o que já está sendo oferecido para o corrente ano, pois o tempo urge.
Pelos motivos elencados, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de fevereiro de 2014.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

