
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº 344 / 21

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 ao Prefeito de
Petrolina, Senhor Miguel Coelho, que abra novos editais nos mesmos moldes dos que foram
estabelecidos na primeira fase da Lei Aldir Blanc, e que seja garantida a mesma metodologia que
facilitou o acesso de muitos trabalhadores da cultura tendo em vista o processo democrático e
acessível com que a mesma foi conduzida, contemplando a participação da sociedade civil e da
gestão municipal, neste sentido requeremos:

1. Que todos os trabalhadores da cultura possam se inscrever para os editais que venham a
ser abertos, independente de ter acessado os recursos na primeira etapa.

2. Que seja priorizado o acesso aos recursos para os trabalhadores da cultura que não
tiveram projetos aprovados ou que não conseguiram fazer suas inscrições nos editais e
que esta priorização seja independente de linguagem artística uma vez que independente
da área todos/as contribuem para o desenvolvimento cultural do município

JUSTIFICATIVA:

A Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2021, foi elaborada pelo Congresso
Nacional com a finalidade de atender ao setor cultural do Brasil, que foi fortemente afetado com
as medidas restritivas de isolamento social impostas em razão da pandemia de Covid-19. Ao
todo, foram destinados R$ 3 bilhões diretamente para todos os Estados e municípios a fim de
atender as trabalhadoras e trabalhadores da cultura.

Contudo, após a distribuição do recurso, entre os editais cadastrados, houve um saldo
remanescente, e que deve ser utilizado ainda no decorrer do ano de 2021.

Os critérios que como se dará o processo nessa segunda fase da Lei Aldir Blanc ainda
serão estabelecidos. Importante destacar que em Petrolina, e em parte significativa do Brasil é no
decorrer da primeira fase da lei houve uma construção pactuada da construção dos requisitos
para a distribuição do recurso, que contemplou a escuta do setor cultural.

Apresentamos o presente requerimento no intuito de que o mesmo processo possa se
repetir na cidade e assim possamos garantir o estabelecimento de critérios que possam garantir
uma distribuição justa e democrática dos recursos que chegaram em Petrolina.

Sala das sessões, 22 de junho de 2021.

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
VEREADOR cas

Praça Santos Dumont, s/n°, Sala 06 - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: http://gilmarsantos.org/ – Email: gab.gilmarsantos@gmail.com



GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

Praça Santos Dumont, s/n°, Sala 06 - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: http://gilmarsantos.org/ – Email: gab.gilmarsantos@gmail.com


