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REQUERIMENTO Nº 031/2014 

 

“Comemoração do Dia do Vestibulando, Criação do Cursinho Pré-Vestibular e Oferta 

de Uma Bolsa de Estudos para a Faculdade Anhanguera 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, auxiliado pelos diretores de secretarias.  Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir 

o Plenário, que o Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria Municipal de 

Educação, informe a possibilidade de providenciar a Comemoração do Dia do Vestibulando, 

a Criação do Cursinho Pré-Vestibular e a Oferta de Uma Bolsa de Estudos para a Faculdade 

Anhanguera de Roseira. 

Que deste se dê conhecimento ao Exmo Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas 

Polydoro. 

 

Justificativa 

 

No dia 24 de maio, comemora-se no Brasil o dia do vestibulando. Esta é uma data 

muito importante, pois recorda algo que faz parte da vida dos jovens que sonham com uma 

boa qualificação profissional e uma formação mais ampla. 

“Vestíbulo” vem do latim vestibulum, que significa “entrada”. Por isso, os exames 

que precediam o ingresso ao curso superior foram chamados de “vestibulares”. Inicialmente, 

a palavra era usada como adjetivo, qualificando o substantivo “exames”. Depois, o tempo se 

encarregou de simplificar a expressão, gerando o substantivo vestibular, para designar 

especificamente essas provas.” (http://educacao.uol.com.br/) 

Sugiro, para comemorar este dia tão importante para o projeto de vida de muitos de 

nossos munícipes, uma aula magna, ou seja, uma superaula com professores de diversas 

disciplinas, pois isto, bem divulgado, estimulará em nossos jovens o gosto e a vontade de dar 

prosseguimento aos estudos. E para dar continuidade à referida superaula, é fundamental que 

a Secretaria de Educação promova, a partir desta superaula, um cursinho Pré-Vestibular. 

Esta indicação segue a mesma linha do meu requerimento de nº 89, apresentado no 

dia 03 de junho de 2013.  

http://educacao.uol.com.br/
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Acredito que o gasto será mínimo se comparado aos benefícios que tais medidas 

possibilitarão aos nossos jovens. 

Quero ainda sugerir que, aos jovens participantes do referido cursinho, seja ofertada 

uma bolsa de estudos para a Faculdade Anhanguera de Roseira, para aquele que mais se 

destacar. 

Estas e outras medidas na área de educação contribuirão, sem sombra de dúvida, para 

o desenvolvimento da cidade. É assim que se cria um ambiente favorável para criar 

oportunidades para as pessoas. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância deste requerimento.  

 

  Plenário vereador João Caltabiano, 28 de abril de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 


