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REQUERIMENTO Nº. 95/10 

 

Considerando que a pauta das sessões da Câmara Municipal, é constituída de expedientes 

administrativos e legislativos, apresentados pela Mesa Diretora e pelos Nobres Vereadores. 

Considerando o grande volume de obras que foram e que estão sendo executadas no 

Município de Roseira, pela Administração Pública Municipal, nem sempre são reconhecidas 

publicamente e conhecidas pela população. 

Considerando que é inerente da condição humana, acertos, desacertos e equívocos. 

Considerando que o senso de justiça manda quando necessário, indicar e requerer 

providências administrativas com relação às reivindicações da população junto a Administração 

Pública Municipal, bem como, da mesma forma, destacar, enaltecer e reconhecer publicamente os 

aspectos positivos de interesse público, realizados pela Administração Municipal. 

 Considerando que a Câmara Municipal, é composta de Vereadores politicamente, aliados, 

não aliados e neutros. 

Considerando que o mesmo compromisso político e moral, que deve nortear a relação dos 

Nobres Vereadores com a população no exercício de seus mandatos, certamente, também norteia a 

relação do Chefe do Poder Executivo Municipal, com a População. 

Considerando que deve ser compromisso político dos Vereadores aliados, ou, da base de 

apoio a Administração Municipal, além de apresentar indicações e requerimentos de interesse da 

População Roseirense, destacar e enaltecer as realizações político - administrativa em favor do 

desenvolvimento do Município de Roseira, trazendo ao conhecimento público os atos positivos e 

acertados do Poder Executivo, em favor do bem estar da população. 

Considerando que Roseira, vem testemunhando um volume considerável de obras de 

interesse público, nos diversos recantos do município, rural e urbano, resultando numa melhor 

qualidade de vida dos Roseirenses, indicando estar no rumo certo, do progresso, do 

desenvolvimento e do crescimento com responsabilidade social.  

Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de ouvido o Plenário, 

requerer ao EXMO SENHOR Prefeito Municipal de Roseira, Marcos de Oliveira Galvão, informar 

nominalmente todas as obras que foram realizadas, durante as Administrações “Novos Rumos: 

Crescendo com Qualidade de Vida e Responsabilidade Social” e “Roseira no Rumo Certo”, até a 

data deste requerimento, e aquelas que já estão encaminhadas para execução, bem como, os nomes 

de todos os parlamentares estaduais e federais, que articularam e articulam a liberação de recursos 
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públicos junto aos Governos Federal e Estadual, numa demonstração concreta de apoio e amizade 

para com a População de Roseira, o que tem permitido ao Município de Roseira, apesar das 

dificuldades orçamentárias locais, experimentar, um índice significativo e destacado de 

desenvolvimento e progresso, em favor do bem estar de toda a População Roseirense, ficando 

evidenciado a importância do apoio dos Governos Estadual e Federal para o crescimento de 

Roseira.  

Que se dê conhecimento por escrito, a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 

Sant’Ana e, por e-mail, aos Jornais “O APARECIDA”, “TRANCA e GAMELA” e “O ATOS”, de 

circulação em Roseira e Região.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de Agosto de 2010. 
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