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REQUERIMENTO Nº 089/2013

“Criação de Cursinho Pré-Vestibular”

O vereador é um importante agente político do município, pois representa o poder 

legislativo, que tem como uma de suas funções assessorar o poder executivo no que tange a 

implantação de ideias e projetos para o desenvolvimento da cidade. Assim sendo, requeiro à 

Mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas 

Polydoro, informe a possibilidade de estar, através da Secretaria de Educação, 

providenciando a Criação de Cursinho Pré-Vestibular.

Justificativa

O cursinho pré-vestibular tem o objetivo de fazer o estudante rever o conteúdo 

aprendido ao longo da vida escolar; também contribui para sanar possíveis lacunas de 

aprendizado.

A implantação de um cursinho permanente e semestral possibilitará a todos os 

munícipes, principalmente aos estudantes de baixa renda, uma chance maior de passar no 

vestibular, sonho de muitas pessoas de nossa cidade.

Com o esforço do governo federal de possibilitar à população de baixa renda o acesso 

à universidade, um cursinho pré-vestibular, muito contribuirá para que nossos estudantes, em 

primeiro lugar, passem nos vestibulares. 

A ampliação das universidades federais, o ProUni (Programa Universidade para 

Todos), o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), o Programa Escola da Família do 

governo estadual e as próprias universidades e faculdades estaduais são caminhos 

importantes que ampliam as possibilidades de acesso ao terceiro grau. 

Diante de tantas possibilidades de acesso ao terceiro grau, o poder público municipal, 

ao criar um cursinho pré-vestibular permanente, estará desenvolvendo uma bela política 

pública na área de educação.

Na sociedade do conhecimento, não se pode menosprezar a importância do preparo 

intelectual para obter êxito no campo do trabalho e, sem dúvida, das próprias relações 

humanas.
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Pelas razões supracitadas, acredito na relevância deste requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 03 de junho 2013.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor do Requerimento


