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REQUERIMENTO Nº 055/2014
“Criação do Centro de Línguas Estrangeiras de Roseira (CLERO)”

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 Criar o Centro de Línguas Estrangeiras de Roseira.
Que deste se dê conhecimento ao Exmo Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas
Polydoro.

Justificativa

A criação do Centro de Línguas Estrangeiras de Roseira (CLERO), em princípio com
as línguas inglesa e o espanhol, muito contribuirá para a formação de nossos jovens
estudantes e a população em geral.
Com professores especializados nos referidos idiomas, cursos distintos podem ser
criados para atender às exigências do nosso tempo.
Para atender às exigências de inserção no mercado de trabalho, podem ser criados
cursos mais rápidos e mais práticos, para possibilitar empregos aos nossos munícipes em
diversas atividades da nossa região, tais como: shopping centers, hotéis, bares, restaurantes,
indústrias, turismo e o comércio em geral.
O domínio, ainda que de caráter técnico-prático, de uma língua estrangeira, aumenta o
grau de competitividade no mercado de trabalho e qualifica o trabalhador para uma melhor
remuneração. A expansão da economia e o calendário de eventos do país: Copa do Mundo e
Olimpíadas vão atrair cada vez mais estrangeiros para o Brasil, portanto é necessário preparar
a mão de obra para esta nova realidade. Vale destacar a importância turístico-religiosa do
Vale do Paraíba que, sem dúvida, será palco da visitação cada vez maior de uma legião de
estrangeiros.
É importante sublinhar que o Santuário Nacional de Aparecida está se preparando
para comemorar os Trezentos anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas
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águas do Rio Paraíba. Portanto, a oferta de empregos na cidade vizinha será uma realidade
concreta para pessoas qualificadas, pois com a vinda do Papa Francisco, os festejos atrairão
pessoas de todo o mundo.
Dentro

destes

cenários

apresentados,

é

fundamental

criar

condições

de

empregabilidade para os nossos munícipes.
Para os jovens estudantes podem ser criados cursos mais longos e mais complexos
com o objetivo de prepará-los para um maior sucesso na carreira profissional e, ao mesmo
tempo, para ampliar a cultura geral e qualificá-los para enfrentar os desafios da sociedade do
presente e do futuro.
Vale destacar, que este pedido tão relevante para a nossa população já foi feito no dia
08 de abril de 2013, mas ainda não foi realizado.
Quero salientar que os gastos serão mínimos se comparados aos benefícios que tal
medida resultará. Para os sul-coreanos, o dinheiro colocado em educação não é gasto, mas
investimento. É com este mesmo olhar que devemos encarar os recursos destinados a
educação, pois foi assim que a Coréia do Sul conseguiu se tornar um grande gigante da
produção de tecnologias, pois edificou um dos melhores modelos de educação do mundo.
Como afirma Monteiro Lobato: “Um país se faz com homens e livros”
Por todas estas razões mencionadas, acredito na relevância e na necessidade da
criação do Centro de Línguas Estrangeiras de Roseira (CLERO).
Ao aguardo efetivo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de junho de 2014.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor do Requerimento

