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REQUERIMENTO Nº 010/2014 

 

“Conferência sobre as possibilidades turísticas de Roseira” 

 

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, através 

da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, informe a possibilidade de promover uma 

Conferência sobre as possibilidades turísticas de Roseira.  

Sugiro que seja encaminhado, inclusive, um ofício ao Exmo. Senhor Cláudio 

Valverde Santos, Secretário de Estado do Turismo para participar de tal evento, quando o 

mesmo for efetivamente realizado. 

Que deste se dê conhecimento ao Senhor Newton Eduardo Teles da Silva, Diretor de 

Esporte, Turismo e Lazer e ao Exmo. Senhor Cláudio Valverde Santos, Secretário de Estado 

do Turismo. 

 

Justificativa 

 

O turismo é uma das atividades econômicas que mais cresce no país e no mundo, 

movimentando altas cifras e, sobretudo, gerando emprego. 

Dentro dessa perspectiva, a cidade de Roseira tem um grande potencial turístico que 

precisa ser devidamente valorizado e positivamente explorado. 

Do ponto de vista religioso é importante destacar a presença do Mosteiro Sagrada 

Face que possui uma bela arquitetura medieval, muito freqüentado pelos romeiros que 

também contemplam a pintura da Sagrada Face. Vale lembrar que a cidade foi incluída no 

Projeto de Lei que estabelece o roteiro religioso do “Vale da Fé”, pelo deputado Fernando 

Capez, do PSDB. 

Do ponto de vista histórico é relevante destacar que: a cidade faz parte dos caminhos 

do café, da rota do imperador (estrada real) e da rota franciscana. 
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Do ponto de vista esportivo é relevante destacar que a cidade apresentou para o Brasil 

e o mundo um grande campeão mundial José Ely de Miranda (Zito), ilustríssimo jogador do 

Santos e da Seleção Brasileira, que merece, até mesmo, um museu junto com outras 

personalidades que marcaram a história do município, conforme sugestão apresentada no 

requerimento nº 109 de 24 de junho de 2013, a criação do museu histórico-biográfico. 

Do ponto de vista urbano, rural e ecológico, podemos destacar: as minas de água, a 

praça e sua fonte – que precisa ser cuidadosamente recuperada – a matriz Sant’Ana, o belo 

patrimônio histórico-cultural cuidado pela faculdade FARO, o coreto com possíveis 

apresentações musicais, conforme indicação nº 67 de 15 de abril de 2013, seresta na praça. 

Do ponto de vista econômico, a cidade poderia explorar seu potencial no que tange à 

plantação de arroz para realizar o festival do arroz, conforme requerimento nº 69 de 13 de 

maio de 2013. E poderia explorar positivamente o seu próprio nome através do cultivo de 

rosas, inclusive, fazendo uma parceria com a cidade de Holambra, para realizar a Expoflora 

Roseira, conforme indicação nº 58 de 2013.  

Do ponto de vista cultural, a cidade poderia fomentar atividades ligadas ao patrimônio 

histórico-cultural da região, sempre estudado e valorizado pelo professor José Luiz Pasin, que 

viveu muito tempo em Roseira, na fazenda Boa Vista, diga-se de passagem, um “centro de 

preservação ambiental e histórica, considerada um posto avançado da reserva da biosfera da 

Mata Atlântica – título concedido pela UNESCO” 

(http://faculdaderoseira.blogspot.com.br/2010/10/fazenda-boa-vista-centro-de-

preservacao.html), hoje Faculdade de Roseira.  

Vale lembrar, conforme indicação nº 45 de 18 de março de 2013, que um calendário 

turístico-cultural pode ser apresentado para organizar, planejar e colocar em evidência, 

inclusive na mídia, os eventos e atrações do município. 

Estas e tantas outras sugestões podem ser discutidas na Conferência sobre as 

possibilidades turísticas de Roseira.  

Para que a Conferência tenha êxito é fundamental convidar pessoas que possam 

ajudar a traçar um projeto ousado para a cidade, pois o desenvolvimento da urbe passa, 

necessariamente, pelo seu planejamento, conforme requerimento nº 149 de 09 de setembro de 

2013, que versa sobre a criação do núcleo de planejamento estratégico do município. 
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Muitos requerimentos e indicações, apresentados por este vereador, no ano anterior, 

tiveram a finalidade de ajudar a construir um projeto bem estruturado para a cidade. É com 

esta mesma finalidade, de pensar um projeto de futuro para a cidade, que espero, 

sinceramente, ver concretizadas as minhas ideias em 2014.  

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

 

 

  Plenário vereador João Caltabiano, 17 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

    

 

 

 


