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INDICAÇÃO Nº 129/2014 

 

“Criação do Prêmio Jovem Cientista para Alunos do Município de Roseira” 

 

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 Criação do Prêmio Jovem Cientista para alunos do Município de 

Roseira. 

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

Polydoro. 

 

Justificativa 

 

A criação do prêmio jovem cientista para os alunos da cidade contribuirá para 

desenvolver o gosto pelo estudo e a pesquisa, dois elementos fundamentais para o progresso 

de um povo, pois o conhecimento científico proporciona o desenvolvimento socioeconômico 

e, consequentemente, a qualidade de vida de um povo. 

O prêmio jovem cientista também poderá contribuir para a elevação da qualidade do 

ensino em nosso município, uma vez que as escolas deverão fomentar um trabalho voltado 

para o desenvolvimento de projetos científicos dos alunos. 

Sugiro que o Prêmio Jovem, Cientista possa ser incorporado ao planejamento da 

Secretaria de Educação para o ano de 2015. 

Comemorado em 8 de julho, o Dia Nacional da Ciência foi estabelecido 

pelo Congresso Nacional para incentivar a atividade científica no país. 

(http://educacao.uol.com.br/) 

A educação precisa ser efetivamente uma das principais prioridades de uma 

administração pública comprometida com o social, pois assim sendo, daremos um salto de 

qualidade rumo ao futuro.  
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Pelas razões elencadas, acredito na relevância da indicação. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de dezembro de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 

 

 


