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REQUERIMENTO Nº 054/2014 

 

“Aulas de Empreendedorismo no Ensino Fundamental II” 

 

 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 introduzir Aulas de Empreendedorismo no Ensino 

Fundamental II. 

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

Polydoro. 

 

Justificativa 

 

Vivemos num tempo onde muito se fala em empreendedorismo, pois o empreendedor 

é, acima de tudo, uma pessoa que luta para materializar seus sonhos, ou seja, é uma pessoa 

ousada, criativa e que busca construir oportunidades para si e, ao mesmo tempo, contribui 

para melhorar a sociedade. 

O escritor Augusto Cury, assim define o empreendedorismo: 

    

"Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os 

problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem 

bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem 

obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história... 

Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus 

sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la." 

Além de desenvolver o gosto pelo protagonismo da própria história pessoal, o 

empreendedorismo ajuda a formar pessoas com uma visão social mais ampla, à medida que 

contribui para desenvolver soluções que melhoram a sociedade. 

Portanto, o empreendedorismo é algo fundamental para a formação de nossa 

juventude. 
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As aulas podem ser realizadas de modo transversal, ou seja, a partir de um projeto 

amarrando todas as disciplinas, ou através de uma disciplina específica. 

Cabe a Secretaria de Educação fazer a avaliação quanto ao melhor modo de implantar 

o empreendedorismo nas escolas do município. 

 Os benefícios para os jovens serão significativamente maiores do que eventualmente 

os gastos a serem realizados. Está na hora de olhar para o futuro e ousar na educação, pois só 

assim construiremos uma cidade em sintonia com os desafios do século XXI. 

  Pelos motivos elencados, acredito na relevância do requerimento. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de junho de 2014. 

 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

AUTOR DO REQUERIMENTO 


