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REQUERIMENTO Nº 058/2014 

“Gincana da Solidariedade em 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 realizar a Gincana da Solidariedade em Roseira. 

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

Polydoro. 

 

 

Justificativa 

 

A solidariedade é um dos principais valores éticos para o exercício da cidadania e da 

boa convivência humana, pois é a base de um verdadeiro projeto democrático-humanista de 

sociedade.  

Com o objetivo de fortalecer os ideais de solidariedade em nossos estudantes e, ao 

mesmo tempo, visando incentivar concretamente o exercício da cidadania, a Secretaria de 

Educação poderá desenvolver no município, na semana dos estudantes, a gincana da 

solidariedade.   

Dentro dessa perspectiva, duas datas importantes serão contempladas de maneira 

inovadora: O Dia do Estudante comemorado em 11 de agosto e o Dia Internacional da 

Solidariedade comemorado em 31 de agosto. 

Na semana dos estudantes, devidamente organizada pela Secretaria da Educação e 

equipes gestoras das escolas, os alunos poderão arrecadar mantimentos, produtos de limpeza 

e produtos de cama, mesa e banho para as entidades assistenciais do município.   

Sugiro que todas as escolas ganhem um diploma de participação e a escola que 

arrecadar mais produtos seja contemplada com o troféu Escola Solidária. Para fechar com 

chave de ouro a gincana, os produtos deverão ser levados às entidades assistenciais no dia 31 

de agosto, com a imperiosa participação dos alunos. 
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Vale sublinhar que este pedido já foi feito no dia 17 de junho de 2013, entretanto não 

foi realizado. 

Esta gincana pode ser realizada com muito sucesso se tiver planejamento, divulgação 

e boa vontade, pois trata-se de um projeto que praticamente não demanda recursos públicos e, 

é importante destacar, que a beleza humana e o espírito de cidadania impregnados em tal 

ação ajudam a promover positivamente o nome da cidade.   

Pelas razões supracitadas, acredito na relevância deste requerimento. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de junho de 2014. 

 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

AUTOR DO REQUERIMENTO 


