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

do bem estar da população, na qual está inserida a segurança da comunidade escolar, infanto-

juvenil.

Considerando que, que os meios de comunicação, cada vez mais, através dos seus 

telejornais,  evidenciam  o  envolvimento  do  público  infanto–juvenil,  com  a  violência  e  a 

criminalidade, tipificada como ato infracional, alguns dos quais, tem em tese, origem no consumo 

de drogas ilícitas,  além do envolvimento em acidentes de trânsito,  que tem ceifado a vida de 

inúmeros  jovens,  em  tese,  por  abusos  deliberados,  quando  não,  vitimando  outros  jovens 

inocentes.   

Considerando que, no ano de 2010, foi indicado por este Vereador, através desta Casa 

de Leis, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, viabilizar, projetos educativos de trânsito, 

através da Concessionária MRS, segurança na travessia dos trilhos da linha férrea e, contra o uso 

indevido de drogas ilícitas, denominado “Brasileirinho”, produzido pela ANSEF, Associação dos 

Servidores  Federais,  da  Polícia  Federal,  no  sentido  de  reforçar  os  projetos  já  realizados  e 

viabilizados pela Secretaria, entre os quais, Segurança no Trânsito, aplicado pela Concessionária 

Nova Dutra e, PROERD, Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência, aplicado 

pela Polícia Militar. 

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

Plenário,  que  seja  solicitado  a  ILMA SRA Diretora  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e 

Cultura de Roseira as seguintes informações;

Além dos projetos mencionados neste requerimento, realizados pela Concessionária 

Nova Dutra, Segurança no Trânsito e, pela Polícia Militar, PROERD, outros projetos educativos 

de cidadania estão inseridos no contexto escolar, para os alunos da rede municipal de ensino?

Como estão as providências, para viabilizar a aplicação dos projetos indicados por 

este vereador, disponibilizados pela Concessionária MRS, Segurança na Travessia de linha férrea 

e, pela ANSEF, contra o uso indevido de drogas, denominado, “Brasileirinho”?

No ano  de  2011,  será  aplicado  pela  Polícia  Militar,  o  Programa  Educacional  de 

Resistência às Drogas e a Violência, PROERD?

 Que se dê conhecimento ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, MD Marcos 

de Oliveira Galvão e aos ILMOS SRES Diretores das Escolas Municipais de Roseira.   
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Plenário Vereador João Caltabiano, 02 de Maio de 2011.

Vereador Edson Chagas Rodrigues

Líder do PMDB - Autor do Requerimento

Vereador José Roberto da Palma    Vereador Francisco de Assis Moura Vieira

Vereador Claudinei Ramos

 

          Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador João Vilaça Guimarães
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