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R E Q U E RI M E N T O Nº 109/2013 

-  

 

       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 Museu Histórico-Biográfico. 
 

Justificativa 
 

      O mundo atual, muito rico em sua complexidade social, traz em seu conjunto, alguns 

elementos muito nocivos à vida humana, como: a velocidade do cotidiano, ou seja, a correria 

do trabalho, um ambiente altamente competitivo, o cansaço, a poluição dos grandes centros e 

o estresse. Para fugir desses males os seres humanos estão buscando atividades que ofereçam 

lazer, descanso, cultura e, sobretudo, algo que possa alimentar de sentido suas vidas.   

      É dentro dessa perspectiva que se insere o turismo. Portanto, além de importante 

atividade econômica para o desenvolvimento de uma cidade, o turismo possibilita qualidade 

de vida para os turistas e para os moradores das cidades que acolhem os turistas. 

      Para aproveitar seu potencial religioso, geográfico, natural, histórico e biográfico, pois a 

cidade conta, em sua história, com a presença de ilustres personagens, a criação de um museu 

será mais um elemento valioso para alimentar o turismo em nossa cidade. 

      Nos tempos atuais a cidade precisa criar oportunidades de trabalho, cultura, lazer e 

qualidade de vida para seu povo. Portanto, a criação do museu para retratar a história de 

Roseira e, ao mesmo tempo, a história de personagens importantes da vida da urbe, tais 

como: José Ely de Miranda, no âmbito esportivo, Padre Januário Baleeiro, no âmbito 

religioso, José Luiz Pasin, no âmbito cultural e outras pessoas ilustres, nascidas ou não em 

Roseira, mas que construíram suas vidas nesta cidade, muito edificará o nome da cidade e 

ajudará a fomentar o turismo local. 

      A criação do museu histórico-biográfico poderá suscitar a organização de vários eventos 

anuais para atrair turistas. Eventos constituídos por parcerias entre a Prefeitura Municipal e 

suas respectivas Secretarias, Governo do Estado e respectivas Secretarias, Governo Federal e 
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respectivos Ministérios, o Mosteiro Sagrada Face, Arquidiocese de Aparecida, entidades 

ligadas ao universo do futebol e entidades ligadas ao universo cultural da nossa região e até 

do exterior. 

      Portanto, a criação do referido museu histórico-biográfico contribuirá de maneira 

significativa para a vida cultural, esportiva, religiosa, turística e, sem dúvida, através de um 

bom planejamento estratégico, poderá gerar emprego e renda para os citadinos, pois 

dinamizará as atividades econômicas do município. 

Pelas razões supracitadas, acredito na relevância deste requerimento. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 24 de junho 2013. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


