
REQUERIMENTO Nº 00114/2018 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente, requerer que, após 

ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao senhor Prefeito Municipal, à 

senhora Secretária Municipal de Educação e Cultura e, à Diretoria de Cultura, 

solicitando que seja feito um estudo em conjunto e que promovam a devida 

articulação no sentido de desvincular esta Diretoria, da Secretaria de Educação,  

transformando a Diretoria de Cultura em Fundação Cultural. 

Enviamos a Indicação nº 0016/2018 em 09 de março de 2017,  fazendo 

este pedido, mas que até a presente data, não recebemos nenhuma devolutiva 

sobre procedimentos tomados para atender esta reivindicação que é um anseio 

da comunidade cultural do nosso município. 

Portanto, solicitamos que esta Proposta seja estuda com carinho, para que, 

se não for possível criar a Fundação Cultural este ano de 2018, que pelo menos 

sejam tomadas todas as iniciativas necessárias para que, em 2019 seja 

definitivamente instituída e instalada a tão sonhada Fundação Cultural. 

Ao ensejo informamos que, estamos à disposição para o diálogo, e prontos 

para ajudar no que for necessário,  pois, esta é uma causa nossa, em que de mãos 

dadas, o Poder Executivo, A Câmara Municipal e os artistas possam caminhar 

juntos e unidos pela instituição da Fundação Cultural.  

Esta Fundação poderia continuar sendo pública, sob o comando do Poder 

Público, mas com autonomia para gerir o seu fundo, recebendo o repasse da 

verba orçamentária destinada a ela, bem como, realizando convênios com 

empresas, órgãos e entidades, com vista a realizar eventos culturais, bem como 

elaborar Projetos Culturais e pleitear recursos junto ao Ministério da Cultura e 

outros organismos nacionais e internacionais, que tem como meta o fomento da 

arte e da cultura. 

 

 



Sabemos que a verba destinada à cultura é insuficiente para a realização 

de grandes programas culturais, pois, muitas vezes há prioridades mais urgentes, 

portanto, uma forma de tornar a Política Cultural do Município, mais 

abrangente, mais participativa, mais eficiente e mais realizadora, é atribuir esta 

autonomia financeira, pois, continuando como Diretoria, só poderá contar com 

as verbas orçamentárias municipais destinadas a ela, ao posso que, se tornando 

Fundação, poderá, além destes recursos municipais, contar com recursos de 

parcerias com a iniciativa privada, realizar eventos culturais com objetivo de 

angariar fundos, estabelecer convênios com empresas e órgãos em nível 

estadual, federal e internacional, o que muito favoreceria a realização de grandes 

projetos culturais. 

 

 

 

 

Gabinete do Presidente, 30 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Deley Oliveira 

Presidente 


