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Requerente: vereador PROFESSOR CARECA
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Requer informações sobre projeto Fanfarra em Andradina.
JUSTIFICATIVA
Estamos vivendo uma época conturbada. A crise entre valores permanentes e os novos
valores emergentes da nossa sociedade principalmente entre os jovens que passam por uma
transição, coloca em risco o ético e o estético. Mais doloroso ainda é a situação psicológica de
adolescentes e jovens que, no processo natural de aculturação, necessitam de modelos pos¡t¡vos
a imitarem, na autoafirmação de suas personalidades em formação.

A prática da cidadania, pelo exercício da participação em projetos coletivos, melhora a
autoestima e isto traz reflexo imediato na Qualidade de Vida, com ¡mportante retorno qualitativo
para as organizações. Por outro lado, a criatividade e o gosto estético é algo que se aprende e se
desenvolve.
Em nossa cidade tivemos a Fanfarra Xl de Julho que foi criada através de um projeto
extracurricular, mas que envolveu todos os alunos, funcionários, professores e diretores ao longo
de sua existência, conquistando vários títulos em todo interior de São Paulo'

O projeto FANFARRA prevê o desenvolvimento de várias formas de participação
integração onde o cidadão será possibilitado de exercer iniciativa, a reflexão, a criatividade,

e
a

auto disciplina e a solidariedade.
Com isso a FANFARRA atuará em desfiles cívicos em nossa cidade e, em cidades vizinhas,

caso exista o interesse na apresentação da mesma e também se apresentará em eventos,
levando o nome de Andradina para toda região.
Os objetivos desse projeto com os jovens são:

o
o
o
o
o
o
o
o
.
iniciativa;

Fazer com que os jovens sejam capazes de cumprir regras;
Resgatar valores;

Melhorar a autoestima do Educando desviando-o do caminho das drogas;
Despertar a sensibilidade e o respeito por si e pelo próximo;
Mostrar a importância do bom relacionamento humano;
Valorizar o trabalho em grupo;
Desenvolver o espírito de liderança no jovem;
Divulgar o trabalho à Comunidade escolar e às cidades vizinhas;

Envolver os jovens no P rocesso fazendo que os mesmos tomem decisão e tenha
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. Valorizar o bom comportamento e dar oportunidade aos jovens com problemas de
relacionamento e vícios;
.

Manter uma convivência harmoniosa e alegre dentro do grupo.

Assim, cabendo ao vereador exercer a fiscalização da Administração Municipal, é que o
vereadorJONlLC|O AVELINO DA SILVA pretende buscar informaçöes e esclarecimentos do Poder
Executivo a respeito do assunto.
Do exposto, o vereador JONILCIO AVELINO DA SILVA, no uso de suas atribuiçöes legais,
REQUER, com fundamento no art.742,53e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado à Sua
Excelência Sr. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe a este Legislativo, Requer

informações sobre projeto Fanfarra em Andradina.

A.

Existe algum projeto de FANFARRA em elaboração?

Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina, SP, 27 de setembro de2O2L.

DA SILVA
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