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R E Q U E RI M E N T O Nº 080/2013 

Municipal Homero de Paula Santos  

 

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 a 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 fazer a aquisição e reparos de materiais básicos para suprir as necessidades 

da Creche Municipal Homero de Paula Santos. 

 

Justificativa 

 

 A creche é um espaço fundamental para promover o desenvolvimento integral das 

crianças, pois nela as mesmas aprendem a vivenciar o imprescindível processo de 

socialização, a desenvolver a linguagem e a maior interação com o seu entorno. Portanto, é 

um lugar que merece toda atenção do poder público.  

 No Brasil, ela é um direito constitucional, e visa garantir o bem estar de todas as 

crianças; sem nenhuma forma de distinção. 

 Em visita à Creche Municipal Homero de Paula Santos, pude perceber a dedicação e o 

empenho da diretora, das professoras e de todas as funcionárias.  Fui muito bem acolhido  

nesta instituição. Também pude perceber que atualmente a creche está ganhando um requinte 

todo especial em relação às pinturas com temas infantis, que bem representam o universo das 

crianças.  

 Para que o trabalho de todas as pessoas envolvidas nos projetos da creche possa 

ganhar ainda mais qualidade, sugiro ao poder executivo que leve em consideração os 

seguintes pedidos: 

a) Aquisição de novos armários fechados para as salas de aula; 

b) Aquisição de mesinhas e cadeirinhas com apoio para os braços no refeitório; 

c) Recuperar mesinhas já existentes nas salas de aula; 

d) Aquisição de bancada para colocar panelas 
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e) Aquisição de armário maior para colocar pratos, canecas, talheres, bacias e recipientes 

para sobremesa; 

f) Aquisição de mais talheres, jarras e toalhas de mesa para o refeitório das funcionárias; 

g) Aquisição de prateleiras para colocar material de limpeza, evitando possível acesso 

das crianças; 

h) Aquisição de prateleiras para armazenar produtos na despensa; 

i) Aquisição de tapetes e tatames para o dormitório das crianças; 

j) Consertar torneiras dos banheiros dos meninos e meninas; 

k) Fazer um armário embutido para guardar os colchões na sala de vídeo e dormitório; 

l) Aquisição de caixas organizadoras fechadas e transparentes para guardar os 

brinquedos; 

m)  Aquisição de armários fechados para guardar pertences dos professores e das 

crianças; 

n) Reformar ou trocar a banheira dos bebês; 

o) Aquisição de berços e recuperação de alguns existentes; 

p) Aquisição de uma geladeira maior; 

q) Aquisição de novos materiais pedagógicos. 

Por todas as razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento 

Plenário vereador João Caltabiano, 27 de maio 2013. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


