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REQUERIMENTO Nº  043  /2021 

 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

Requeiro à Mesa, observadas as exigências regimentais de praxe, 

após ouvido o douto Plenário para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, 

solicitando de Sua Excelência, através da Secretaria competente, as seguintes 

informações sobre o ProUni Municipal, previsão do Serviço de Voluntário 

Bolsista e outras providências correlatas: 

 

1. Atualmente quem são os membros da Comissão do ProUni Municipal? 

 

2. Qual é o processo de indicação dos membros dessa Comissão? 

 

3. É prevista a prestação de serviços voluntários pelos bolsistas. Há 

efetivamente a prestação destes serviços? Existe uma relação de 

bolsistas que prestaram serviço voluntário? 

 

4. Existe o acompanhamento do desempenho profissional dos bolsistas 

após término do curso? Se há, solicito as informações acumuladas a 

respeito. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O questionamento se faz necessário uma vez que a formação dos 

jovens e adultos de uma sociedade é essencial para seu progresso como um todo. 

Ora, a formação acadêmica garante maior empregabilidade, bem como melhores 

condições de trabalho. Neste sentido, garantir o acesso ao ensino superior abre portas 

a mais e melhores oportunidades àqueles que a ele tem acesso, e mais, garante para 

a população como um todo melhoria de suas condições sociais. Assim, por sua vez, é 

de grande valor o programa ProUni Municipal, ampliando o acesso de nossos 

munícipes à formação. 

Entretanto, ter uma boa ferramenta nem sempre é o suficiente, é 

preciso saber usá-la. E ademais, torna-se primordial a obrigação de um vereador 

conhecer e fiscalizar as políticas públicas do município, com a finalidade de poder 
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acompanhá-las de forma efetiva e ativa. Assim é necessário conhecer a fundo o 

funcionamento do referido programa, para poder garantir a sua correta e eficaz 

aplicação, e também é de suma importância garantir que os estudantes, contemplados 

por este Programa, estejam cumprindo sua contrapartida para com a sociedade, 

participando dos trabalhos sociais previstos.  

Por fim, acompanhar os resultados é indispensável para conhecer os 

reais frutos de tal trabalho empreendido pela municipalidade, até mesmo para 

identificar os aspectos onde ainda pode ser melhorado. 

Ante o exposto, se faz essencial o conhecimento do funcionamento 

do Programa ProUni Municipal e de seus frutos, motivo pelo qual apresento tais 

questões. 

Gabinete do Ver.  Dr. Junior, 12 de fevereiro de 2021. 

 VEREADOR JOSÉ ALAERCIO DE TOLEDO LIMA JUNIOR 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 16 de fevereiro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 17 de fevereiro de 2021. 
 

 
 
 

VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 
Presidente 

 
 


