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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 através das Secretarias de Educação e Cultura, fazer um estudo em conjunto 

para a Criação do Café Filosófico. 
 

Justificativa 
 

   Um Café Filosófico é, acima de tudo, um encontro entre as pessoas da própria cidade 

e das cidades vizinhas num lugar público para discutir temas importantes para a vida humana. 

 O que anima o encontro entre as pessoas é o gosto pela educação e a cultura. É uma 

maneira de levar a um público maior encontros informais alicerçados em ideias, pensamentos 

e reflexões sobre a vida no mundo contemporâneo. 

 Este espaço cultural servirá como um bom propósito para atrair os estudantes, os 

amantes da filosofia, os visitantes, os estudantes universitários e muitas outras pessoas, pois 

ajudará a criar um ambiente saudável entre as pessoas, sempre mediado pela cultura.   

Eventos dessa natureza também contribuem para divulgar o nome da cidade no 

cenário da nossa região e, ao mesmo tempo, fomentam atividades econômicas no município. 

Vale destacar que as atividades culturais despertam a construção e a organização de 

uma intelectualidade roseirense, algo fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. 

Esta intelectualidade engajada muito contribuirá para os rumos da cidade.  

Por todas as razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de junho 2013. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 


