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INDICAÇÃO Nº 128/2014 

“Implementação da Semana das Raízes Nacionais” 

 

 

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, devidamente auxiliado pelos diretores de secretarias.  Assim sendo, venho pelo 

presente documento indicar ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria 

Municipal de Educação, a Implementação de algumas atividades para comemorar a Semana 

das Raízes Nacionais.  

Que desta se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas 

Polydoro. 

 

 

Justificativa 

 

 

 O mês de Abril traz três datas importantes para as raízes histórico-culturais do povo 

brasileiro: o dia do índio, celebrado no dia 19, o dia de Tiradentes, celebrado no dia 21 e, 

finalmente, o dia do descobrimento do Brasil, celebrado no dia 22. 

 As três datas são de suma importância para o resgate de nossa história e, ao mesmo 

tempo, para a compreensão de quem somos nós, como povo e nação.  

 Portanto, dada a relevância destes dias, sugiro que o poder público, através da 

secretaria de educação, realize diversas atividades de caráter pedagógico-cultural, tais como: 

a) Apresentação de filmes sobre a temática tratada. 

b) Realização de palestras. 

c) Painéis expositivos. 

d) Comidas típicas de origem indígena. 

e) Decoração das praças. 

f) Concurso de redação sobre a nossa identidade. 

g) Outras possíveis atividades a serem programadas pela referida secretaria.  
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Que a Semana das Raízes Nacionais possa ser incorporada ao planejamento da 

Secretaria de Educação para o ano de 2015. 

      Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de dezembro de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 

 

 

 

 

 

 

 


