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REQUERIMENTO Nº 075/ 2020 

 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer 

à Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o 

Plenário, que junto ao Presidente da Câmara Municipal de Petrolina, Vereador 

Osório Siqueira, seja formada uma Comissão de Vereadores, entre os quais, 

membros da bancada de situação e da bancada de oposição, membros da 

Comissão de Educação, Cultura e Juventude, membros da Comissão de finanças, 

para avaliar possibilidades de redução de gastos e revisões contratuais da 

Câmara Municipal, que somados possam chegar ao montante de R$50.000,00, 

bem como, de doação por parte dos vereadores no valor de R$ 500,00, para a 

realização de editais de cultura. 

Justificativa: 

Tendo em vista a atual crise pela qual passamos todas as iniciativas que 

buscam mitigar os impactos da pandemia devem ser bem recebidas, entretanto é 

preciso que todas e todos, de qualquer segmento, que estejam passando por 

dificuldades possam receber a ajuda que tanto necessitam.  

Sabemos que o primeiro segmento a ser afetado com as medidas de 

distanciamento social necessário para a diminuição do contágio, foi o da Cultura, 

e também será esse o segmento mais afetado no pós-isolamento, uma vez que 

mesmo que haja o início do relaxamento das regras de distanciamento social, as 

atividades culturais serão uma das últimas atividades que retornarão, e ainda 

assim, existe a certeza da insegurança da população uma vez que o vírus 

continuará a circular entre nós. 

Nesse sentido compreendemos que todos as instituições devem estar atentas a 

situação daquelas e daquele que sempre produziram cultura e que a levavam de 

tantas formas para a população.  

Sendo assim, propomos que a Câmara Municipal de Petrolina, a Casa do 

Povo de Petrolina, possa ser pioneira e demonstre que está de fato, ao lado do  
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povo. Apresentamos através desse requerimento que uma comissão seja formada 

e possa estudar uma maneira de garantir recursos para que o segmento cultural 

de Petrolina possa continuar levando sua arte para a população petrolinense 

durante a pandemia. 

Os recursos financeiros advindos dessas ações deverão ser utilizados em 

editais ou chamadas públicas voltadas para auxiliar artistas locais diante das 

dificuldades do seguimento de cultura devido a crise proporcionada pela 

COVID-19.  

Caso os recursos sejam viabilizados, os editais deverão ser elaborados com 

participação de representantes de instituições ou grupos que desenvolvam 

trabalhos com o seguimento artístico-cultural, a exemplo do SESC-Petrolina, do 

Colegiado de Artes Visuais da UNIVASF, dos Pontos de Cultura, das 

Associações Culturais, ou Fóruns representativos, com coordenação da 

Comissão de Educação, Cultura e Juventude. As apresentações artísticas, que 

poderão ser apresentadas pela internet, durante a pandemia, ou após o período de 

isolamento social, devem contemplar as mais diversas linguagens (música, 

teatro, dança, cinema, artesanato, poesia) e os conteúdos das apresentações 

deverão versar sobre cuidados com a saúde, direitos humanos (prevenção de 

violência contra a mulher, criança, idosos, população negra, pessoas com 

deficiência, população carcerária, lgbts) e ações de solidariedade. 

 

 

Sala das Sessões, 02 de Junho de 2020. 

 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 
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