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                      Considerando que é dever do Vereador requerer providências e informações em favor 

do bem estar da população, na qual esta inserida a assistência aos idosos de nossa comunidade. 

                        Considerando que a assistência aos idosos de nossa comunidade, é realizada através 

do Poder Público Municipal e de Instituições filantrópicas assistenciais, entre as quais, Vila 

Vicentina São Vicente de Paulo. 

                          Considerando que por razões diversas surgem vagas na Vila Vicentina de Roseira, 

que poderiam estar sendo disponibilizadas para outras idosas desamparadas de nossa comunidade. 

                       Considerando que o Poder Público Municipal, participa financeiramente da 

manutenção de parte das necessidades daquela instituição, que são complementadas com os 

serviços públicos oferecidos a toda a população. 

                          Considerando a importância do trabalho realizado pela Vila Vicentina de Roseira, 

em favor da assistência e do acolhimento de nossas idosas. 

                       Considerando que melhor seria, se estas idosas permanecessem junto a seus 

familiares, recebendo carinho e atenção, depois de uma vida toda, dedicada a seus familiares.    

                          Consideração informações de que haveria vagas na Vila Vicentina de Roseira, que 

poderiam estar sendo ocupadas por outras idosas desamparadas de nossa comunidade. 

                          Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o 

Plenário, que o EXMO SR Presidente da Câmara Municipal de Roseira, requeira ao ILMO SR 

Presidente da Vila Vicentina São Vicente de Paulo de Roseira, as seguintes informações; 

• Sobre a existência, ou não, de vagas na Vila Vicentina de Roseira. 

• Sua disponibilidade em favor de outras idosas desamparadas de nossa comunidade. 

• Quais as condições exigidas para as idosas interessadas em ocupar as vagas existentes.  

Que se dê conhecimento por escrito a Ilma.  Senhora Diretora Municipal de Promoção 

Social de Roseira, ao Ilmo. Senhor Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao Ilmo. Senhor  Diretor   
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do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida e ao Ilmo. Senhor  Diretor do Jornal “Tranca e 

Gamela”.  

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de Outubro de 2010. 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor do Requerimento  

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira  

 

Vereador Francisco de Assis Moura Vieira 

 

 

Vereador Espedito Duarte Rodrigues 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


