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REQUERIMENTO Nº  319 /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, interceder junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, através da Senhora 

Secretária Margareth Pereira Costa, para que prestem as seguintes informações: 

Que seja apresentado o detalhamento da utilização dos recursos destinados à Cultura, para 

a realização das seguintes atividades:  

1-editais  

2-festivais  

3- requalificação de equipamentos culturais  

4- Eventos, detalhando quais os eventos realizados 

.Justificativa 

O momento pelo qual o mundo passa, sem dúvida será daqui por diante visto como um dos 

mais difíceis da história. E vem deixando cada dia mais nítido que será essencial à soma de 

esforços para que possamos atravessar esse imensa crise. 

 Tendo em vista a gravidade desse momento, é fundamental que para um enfrentamento 

adequado a essa crise que possui várias faces, possamos estar munidos do máximo de informações 

possível.  

 Sendo a cultura um dos setores atingidos, apresentamos o presente requerimento para que 

possamos entender com clareza como a gestão municipal, em especial a secretaria de Educação 

vem atuando para garantir um enfrentamento eficaz em nossa cidade. 

 As informações solicitadas são do maior interesse da população petrolinense, uma vez que 

é a própria que será alvo das políticas adotadas pelo município. 

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 da acesso a informação). 

 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2020. 

  

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

Vereador  
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