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REQUERIMENTO Nº 059/2014 

“Buscar parceria com a cidade de Holambra para a produção de flores no Município 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. Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, 

sempre visando à qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir 

o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe a 

possibilidade de buscar parceria com a cidade de Holambra para a produção de flores no 

Município de Roseira. 

Que deste se dê conhecimento aos Diretores de Cultura e Turismo. 

 

Justificativa 

 

A cidade de Holambra, situada na região Metropolitana de Campinas, é a principal 

produtora de flores do país. Fortemente influenciada pelos holandeses, fez da produção de 

flores o principal alicerce de sua economia.  

Além da extraordinária produção de flores, a cidade realiza a maior exposição de 

flores da América Latina, a Expoflora é o principal evento do calendário local e um dos mais 

importantes do interior do Estado de São Paulo.  

Em um único mês, o município recebe mais de 300 mil visitantes - aproximadamente 

30 vezes o número total de habitantes.  

A feira reúne exposição de flores, mostras de paisagismo, danças folclóricas 

holandesas, visitas ao museu, um mini sítio, shows, chuva de pétalas, desfile de carros 

alegóricos e muitas outras atrações. Uma festa irresistível! (http://www.holambra.sp.gov.br/) 

 No dia 01 de abril de 2013, fiz uma indicação para a criação da Expoflora Roseira. 

Naquele documento sugeri que fosse feita uma parceria entre agricultores interessados da 

cidade e região, o SEBRAE e os produtores de Holambra, pois um evento desta natureza 

lançaria as bases para um incremento na produção de rosas e outras flores no município.  

 Trago de volta o meu pedido, porém ampliado e reformulado, pois vejo a premência 

de buscar caminhos alternativos para o desenvolvimento da cidade.  

http://www.holambra.sp.gov.br/
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 Para que a cidade de um salto de qualidade é necessário que haja uma política 

marcada pela ousadia e o planejamento estratégico, pois só assim o município poderá gerar 

desenvolvimento efetivo com emprego e renda para seus munícipes. 

 A cidade de Roseira está localizada numa região privilegiada e, nunca é demais 

lembrar, possui um nome altamente favorável para a produção de rosas e outras flores. 

Portanto, um acordo bem costurado com os produtores de Holambra, mudará os rumos do 

nosso município.  

 Sugiro que o Senhor Prefeito Municipal, Jonas Polydoro e alguns Diretores de 

Secretarias, pensem com carinho na possibilidade de conversar com os produtores rurais e 

representantes da sociedade civil roseirense, representantes de entidades da região que 

possam contribuir para estabelecer as conversações com os produtores de Holambra e, até 

mesmo, o poder público daquela cidade, pois esta soma de esforços poderá resultar em algo 

edificante para a história de Roseira. 

 Acredito que alguma forma de parceria com a cidade de Holambra poderá se efetivar, 

pois se um projeto bem elaborado for apresentado pelo nosso município, o comércio de flores 

aumentará e, portanto, a produção terá que aumentar. Para ajudar a elaborar o projeto e 

definir uma boa estratégia para o município, acredito ser fundamental uma parceria com as 

faculdades e universidades da região, pois desta forma construiremos as bases para este e 

outros projetos futuros.  

 Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.  

  

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de junho de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

  


