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REQUERIMENTO Nº.  036/2015 

“Construção de Biblioteca Pública em Roseira Velha” 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois representa o poder 

legislativo, que tem como uma de suas funções assessorar o poder executivo no que tange a 

implantação de ideias e projetos para o desenvolvimento da cidade. Assim sendo, requeiro à 

Mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas 

Polydoro, informe qual a possibilidade de construir uma Biblioteca Pública em Roseira Velha? 

Que deste se dê conhecimento aos Diretores das Secretarias de Educação e Cultura, aos 

gestores das escolas e creche da região e ao gestor da FARO . 

 

Justificativa 

 

Como a cidade está crescendo e as demandas por cultura ampliam a cada dia, em função 

da realidade contemporânea, ou seja, em razão das exigências da sociedade do conhecimento, 

acredito ser necessária a construção de uma biblioteca pública em Roseira Velha, pois a mesma 

facilitará aos alunos e moradores da região o estudo, a realização de trabalhos e pesquisas e o 

maior acesso ao saber. 

À distância, os empecilhos de condução para o centro da cidade e o tempo dificultam o 

maior acesso à biblioteca existente que, além de tudo, é pequena. Portanto, para melhor atender 

aos munícipes do Residencial Villa Velha, Residencial Village São Pedro, Residencial Nossa 

Senhora da Piedade, Roseira Velha, Residencial Pasin e outras pessoas que tem maior 

proximidade com esta região da cidade, é fundamental a construção de uma nova biblioteca 

municipal. 

A biblioteca contribui para a difusão do conhecimento e, sem dúvida, é uma grande 

aliada das escolas.   

Como esta região da cidade possui escolas e, até mesmo, uma faculdade, uma biblioteca 

moderna poderá contribuir para suprir as necessidades de informação, cultura e aprendizagem 

lúdica para todos que dela precisarem. 
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 A título de sugestão, acredito que para um futuro próximo, em razão do crescimento da 

cidade, será interessante ampliar a biblioteca pública existente, inclusive, dotando-a de um 

sistema de informatização.   

Insisto no pedido apresentado nos últimos dois anos, porque julgo fundamental para o 

crescimento e desenvolvimento daquela região da cidade.  

Espero que o executivo municipal busque as parcerias necessárias para a construção de 

tão relevante obra e, portanto, conste em suas prioridades para o ano corrente a realização deste 

pedido. 

Como destaca o senador Cristovam Buarque: “Para que um país dê um salto  econômico, 

social e cultural, ele deve se transformar em centro criador de capital-conhecimento". 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de março de 2015. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 


