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CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   

 

REQUERIMENTO Nº  177 / 2020 

 

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 Miguel Coelho, que interceda junto ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos, Senhor Fred Machado, para que prestem 

informações sobre a revitalização do Centro de Convenções : 

1- Cópia do projeto que fundamentou o convênio firmado com o Ministério do 

Turismo para a revitalização do Centro de Convenções. 

Justificativa: 

 A revitalização do Centro de Convenções é uma demanda reivindicada pela população 

há muitos anos. Há muito tempo o descompromisso de gestões impediu que a cidade tivesse 

espaços culturais, ou ao menos um Centro de Convenções que atendesse minimamente as 

necessidades de uma cidade como Petrolina. 

 Porém, recentemente a gestão municipal anunciou um Convênio que prevê a 

revitalização do Centro de Convenções, e ainda a instalação de um Teatro Municipal. Ocorre 

que tal obra não foi em momento nenhum dialogada com a sociedade. Compreendemos a 

autonomia da gestão na decisão de realização de obras, entretanto, obras como esse caráter 

deveriam ser dialogadas com, ao menos, os segmentos que mais serão atingidos e/ou 

beneficiados por elas, no caso, o segmento da cultura, por exemplo, que desde sempre lutou 

por equipamentos como esse na cidade.  

 Tendo em vista a situação concreta, apresentamos o presente requerimento com o 

intuito de podermos compreender melhor qual é a real intervenção que deverá ser feita no 

Centro de Convenções. 

 Contamos ainda, com a compreensão das demais Vereadoras e dos demais Vereadores, 

no sentido de aprovarem o presente requerimento em respeito ao povo de Petrolina e de 

acordo com o previsto na lei nº 12.527 (Lei de acesso à informação). 

 

Sala das Sessões, 30 de junho de 2020. 

  

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador 
cas 


