
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº  216 / 2021

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa
Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado à Casa
dos Conselhos de Petrolina, na pessoa da Senhora Maria Lúcia de Souza, que designe um
representante do Conselho das Cidades para participar da Tribuna Livre desta Casa Legislativa, dia
e horário a combinar posteriormente, para  prestar as seguintes informações:

1. Como tem se dado o funcionamento da ConCidades no município;
2. Qual é a composição do Conselho e a nominata dos membros;
3. Quais têm sido as atividades desenvolvidas pelo Conselho;
4. Quando e em quais termos ocorrerá a próxima eleição para a recomposição do

ConCidades.

Justificativa:

O Conselho das Cidades - ConCidades, é um órgão colegiado de natureza deliberativa e
consultiva, que na instância federal é parte integrante da estrutura do Ministério do
Desenvolvimento Regional, e tem por finalidade estudar e propor as diretrizes para a formulação e
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar
a sua execução.

Tal organização deve se replicar nas estruturas municipais, tornando assim possível que os
temas essenciais para o desenvolvimento urbano, naquilo que compete aos municípios, possam ser
debatidos de maneira democrática e com participação popular.

Em Petrolina, se faz urgente que o ConCidades apresente publicamente todas as ações que
vem desenvolvendo, e quais são os temas que vem sendo debatidos e estudados pelos conselheiros.
Importante frisar que, infelizmente no último período não temos visto nenhum tipo de
movimentação ou atuação por parte do referido conselho, fato que não corresponde com a
importância e responsabilidade que deve ter o ConCidades e seus membros.

Diante da situação apresentada e com base na lei Nº12. 527/2011 (Lei de Acesso à
informação), esperamos que a Casa dos Conselhos de Petrolina, possa o mais breve possível dar
encaminhamento a demanda apresentada.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2021.
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