CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO Nº 25/2017

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, vereadora que abaixo
subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, apresenta à apreciação da Colenda Câmara Municipal o
seguinte Requerimento:
REQUERER, com base no Regimento Interno desta casa de leis, que, após
deliberação plenária, solicitar desta presidência o envio de ofício ao Excelentíssimo
Ministro da Cultura ROBERTO FREIRE, solicitando a liberação de recursos para criação
de Projeto conforme especifica:
PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DE CULTURA E
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE FLORESTÓPOLIS

DESCRIÇÃO:
Esse projeto visa viabilizar recursos, para a criação, construção e
implementação da Casa de Cultura do Município de Florestópolis, bem como, dar
suporte ao Departamento de Cultura e Turismo, criando um espaço que concentre e
produza, referenciais do imaginário identitário dos munícipes e busque ressaltar as
referências culturais e turísticas do município de Florestópolis, como um meio de
resgate histórico e social da cidade.
OBJETIVO:
O projeto tem por objetivo a construção de um espaço que abrigue a Casa
de Cultura de Florestópolis, espaço destinado a manutenção, construção e produção da
memória coletiva e o movimento de ressaltar os referenciais culturais do município,
além de desenvolver e apontar caminhos para o entendimento da cidade como um
referencial turístico, seja na área de turismo rural, como parte da bacia do
Paranapanema e também, como berço da Pastoral da Criança.
JUSTIFICATIVA:
Partindo da idéia de que Cultura é tudo aquilo que caracteriza a existência de
um povo, seus costumes, crenças, tradições e manifestações que se apresentam num
dinâmico movimento de reconstrução de tais manifestações ao longo de sua história, e
que esses elementos, além das manifestações do “ser” e do “estar”, constrói-se
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também, à partir de referenciais imagéticos, essa proposta ampara-se na urgente
necessidade de criação de um espaço que fomente tais linhas de construção de um ser
humano mais crítico e com olhares mais plurais a cerca desses elementos.
Ressaltar a cultura e o turismo de determinada organização social, apontálos como parte constituinte do ser humano e criar mecanismos que desenvolvam essas
percepções, faz parte da responsabilidade das políticas públicas que desenvolvem o
cidadão.
Na perspectiva de desdobrar o olhar ao município, onde nunca antes, ouve
um espaço destinado a tal empreitada, justifica-se a necessidade de criação desse
ambiente, um ambiente plural, onde as características genuínas do povo, sejam
abordadas, ressaltadas e trabalhadas com a sua devida importância. Sabemos que o
homem, é por natureza, um ser cultural, se constitui dessa forma, por isso e para isso,
é que a proposta aqui apresentada sai na defesa da necessidade da construção da Casa
De Cultura.
Por entender ainda, que a Cultura é via de regra, um viés da educação, e
que a proposta apresentada, busca e trabalha na defesa de uma educação que amplie
os olhares, que transforme o cidadão, que transmita valores como dignidade, gratidão,
responsabilidade e acima de tudo, respeito às diferenças que num movimento contrário,
afirma a igualdade cultural do homem em suas diferenças, é que aponta-se também a
necessidade da implementação desse espaço.
Certo do acatamento do presente pelos Nobres Vereadores, apresento
protestos de estima e consideração.
Sala das Sessões, 08 de maio de 2017.

Amegilda Neves de Almeida
Vereadora – PPS

