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Ao Exmo. Sr. Elder Louro de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
 

Ref.: SOLICITAÇÃO 

O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Novo que, 
após apreciação do plenário, seja realizada Audiência / Reunião com os Conselhos existentes 
em Rio Novo, tais como: Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho dos Direitos da 
Criação e do Adolescente, Conselho de Turismo, Conselho de Cultura / Patrimônio Cultura, 
Conselho Tutelar, Conselho do Fundeb, Conselho da Merenda Escolar, Conselho do Idoso e os 
demais existentes, para possível diagnóstico sobre as realizações, conquistas e problemas 
existentes nos mesmos. 

Fica uma sugestão: que seja feito um dia com Ciclo de palestras, com pessoas gabaritadas e 
entendedoras do assunto – sobre formação, criação e manutenção dos Conselhos – para oferecer 
às pessoas que participam dos mesmos, e muitas das vezes não tem conhecimento sobre sua 
força e poder de atuação. 

JUSTIFICATIVA 

Esse pedido fundamenta-se no pronunciamento que foi feito nesta casa de Leis pelo Sr. Paulo 
César Lourenço, quando através de suas palavras relatou o motivo de sua saída do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e nós, vereadores, concordamos que aquele 
era um problema comum e que deveria ser discutido mais amplamente. 

Concordamos também sobre a grande importância dos Conselhos e nada mais justo que 
contribuir para a solução e diminuição dos problemas, bem como conhecer suas realidades e 
estruturas de trabalho, conquistas e ajuda a seu público alvo, seja alertando-o sobre os seus 
direitos, seja na fiscalização de diferentes órgãos de atuação municipal. 

Por fim, é por acreditar nos Conselhos e crer que os recentemente criados serão colocados em 
prática, é que apresento este requerimento, fazendo menção ao Sr. Paulo César Lourenço que, 
no mínimo, quase nos emocionou quando de sua participação nesta sala de reuniões. 

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 31 de maio de 2011. 

 
Eder Lima Moreira 

Vereador Proponente 
 


