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REQUERIMENTO Nº 153/18 

 

 

CONSIDERANDO que, esta Vereadora apresentou vários questionamentos, acerca da Escola 

de Música “Maestro Nilson Lombardi” (inaugurada no segundo Semestre de 2016), a qual tinha 

como proposta, englobar cursos de iniciação que já funcionavam em outros espaços, mas 

também, algo diferenciado, que seriam os cursos de formação, com um prazo maior, para 

garantir qualidade e diferencial aos seus alunos;  

 

CONSIDERANDO que, em fevereiro de 2018, esta Vereadora e demais parlamentares, em 

conjunto com uma comissão de alunos, recebemos nesta Casa de Leis, na Sala de Reuniões "Dr. 

Joraci de Oliveira Muniz", o Secretário Municipal da Cultura, Senhor Edson Cortez, para expor e 

discutir as dificuldades que a Escola de Música de nosso município tem encontrado nesses 

últimos meses; 

 

CONSIDERANDO que, nossa luta é manter a qualidade de ensino proposto no início do 

projeto, que seriam cursos de formação, com um prazo maior e qualidade onde os alunos 

poderiam aplicar todo o conhecimento adquirido para mais pessoas; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, que gostaríamos de ter acesso aos gastos da referida escola, no 

ano de 2018; e, também, a previsão orçamentária de 2019, para que possamos discutir com os 

alunos e propor melhorias. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Atualmente, qual o gasto anual para pagar as despesas da Escola de Música? 

 

b) Quantos cursos, professores e alunos ativos existem atualmente na Escola de Música 

(solicitamos o envio de um relatório detalhado)?  

 

c) A Secretaria Municipal de Cultura poderia enviar uma planilha detalhada, com todos os 

gastos envolvidos, para manter o programa da referida Escola de Música? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 29 de maio de 2018. 
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