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REQUERIMENTO Nº 096/2014 

 

“Adote uma praça: parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, 

Comércio, Indústria e Empresas instaladas no Município” 

 

 O vereador é um interlocutor do cidadão com o poder executivo local, pois representa 

a defesa da cidadania de todos os munícipes. Como legítimo representante político dos 

citadinos tem as seguintes funções: legislar, fiscalizar, representar os interesses da sociedade 

local e assessorar o poder executivo. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, 

que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe, através de um 

estudo com a Diretora de Cultura, qual a possibilidade de realizar o projeto Adote uma praça: 

parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, Comércio, Indústria e Empresas 

instaladas no Município?  

Que deste se dê conhecimento a Senhora Luciana Aparecida Ribeiro Alves Ferreira, 

Diretora de Cultura do Município e ao Comércio, Indústria e Empresas instaladas no 

Município.  

 

Justificativa 

 

Para aprimorar as festividades de Natal na cidade – Natal Luz – iniciadas no ano de 

2013, acredito que a referida parceria será fundamental, pois possibilitará a ampliação das 

decorações, o embelezamento de todas as praças do município e algumas atrações artísticas e 

culturais. 

A parceria entre o poder público e a iniciativa privada resultará em grande salto de 

qualidade para os festejos de natal, pois contribuirá para: ampliar as decorações de natal 

visando abarcar toda a cidade, propiciar atrações culturais e religiosas, fortalecer os vínculos 

da iniciativa privada com os moradores da cidade e atrair visitantes de outras cidades 

vizinhas ajudando, desta forma, a fortalecer o comércio local e projetar a cidade no cenário 

da nossa região. 

Uma cidade iluminada, decorada e embelezada, fortalecerá o vínculo entre as famílias 

e o espaço público das praças indo, portanto, de encontro ao espírito natalino.   
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Um planejamento bem articulado pela prefeitura com os possíveis parceiros poderá, 

inclusive, fomentar ideias para incrementar o comércio local. A cidade precisa propiciar 

condições para que os roseirenses fiquem mais tempo no município e tenham atrativos para 

gastar no comércio local. Shows, brindes, sorteios, concursos e outras atividades 

desenvolvidas por esta parceria são alguns elementos importantes para concretizar os 

referidos atrativos para os citadinos. 

Embelezar a cidade, realizar atividades culturais e artísticas, atrair turistas, gerar 

emprego e renda e, sobretudo, aproximar as famílias são pontos relevantes para aprimorar o 

Natal Luz de 2014. 

Sugiro que a Secretaria de Cultura do Município procure fazer contato com a 

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o Ministério da Cultura, a EDP bandeirante e 

outros órgãos públicos para ajudar a viabilizar o projeto. 

A referida parceria entre todos os envolvidos possibilitará suscitar um ambiente mais 

festivo, brilhante, solidário e acolhedor para toda a comunidade roseirense.    

O fortalecimento da cidade passa pela união entre os poderes constituídos, a iniciativa 

privada, as entidades filantrópicas, comunidades religiosas e, enfim, a sociedade civil 

organizada. Todos de alguma forma podem ser envolvidos, pois um bom planejamento e uma 

salutar dose de ousadia poderão fazer deste natal um horizonte novo para o futuro da cidade. 

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.  

 

Plenário vereador João Caltabiano, 06 de outubro de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

  


