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REQUERIMENTO Nº 037/2021         
 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, nos termos dos 

artigos 94,131 e parágrafos do Regimento Interno, na forma da Lei Orgânica do 

Município, requer a Mesa Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais e 

ouvido o plenário, que seja realizada Audiência Pública, para discutir os impactos que 

atingiram os profissionais da música em decorrência da Pandemia de COVID-19. Para 

tanto, requeremos que sejam tomadas as devidas providências no que se refere ao convite 

para participação das seguintes autoridades, entidades e movimentos: 

 

1. Prefeito Municipal de Petrolina – Miguel Coelho; 

2. Secretaria Executiva de Cultura; 

3. Representantes do segmento da música. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 O momento que o Brasil atravessa é um dos mais difíceis de nossa história. O 

povo brasileiro vem sendo vítima de uma série de crise: sanitária, econômica e política. 

 No decorrer da pandemia de COVID-19, mesmo a contragosto do Governo 

Federal algumas medidas foram tomadas com o objetivo de minimizar os graves 

impactos que o povo vinha enfrentando. Uma dessas medidas foi a aprovação da Lei 

Aldir Blanc, que garantiu um auxílio para as trabalhadoras e trabalhadores da cultura, 

uma vez que essa categoria foi uma das primeiras a ter as atividades suspensas e até o 

momento não conseguiu retornar ao fluxo normal das atividades culturais. 

 Entretanto, a Lei Aldir Blanc não conseguiu garantir recursos para todas e todos 

que trabalham com a cultura, o que manteve a vulnerabilidade a qual milhares de 

trabalhadores culturais estão vulneráveis. E diante do agravamento da situação sanitária 

do país, estamos vendo um cenário de grande risco para o povo o que tem levado a novas 

suspensões das atividades não essenciais.  

 Diante desse cenário e da grande dificuldade que esses trabalhadores vêm 

enfrentando e que devem continuar a enfrentar, tendo em vista o aumento do número de 

casos e mortes, apresentamos o presente requerimento para que de forma conjunta 

possamos abrir um diálogo no sentido de buscarmos soluções que possam minimizar os 

impactos enfrentados pelos profissionais da música petrolinense. 

 

Sala das Sessões, 02 de março de 2021.  

 

GILMAR SANTOS 

Vereador 
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