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REQUERIMENTO Nº 113/19  

 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador esteve em visita ao Excelentíssimo Senhor Deputado 

Estadual Estevão Galvão, com quem, entre outros assuntos tratamos sobre os projetos 

relacionados à cultura (os quais destacamos nesta propositura), que poderão fornecer atividades 

culturais para o dia das crianças, tais como: shows, teatro e outras atividades; 

 

CONSIDERANDO que o prazo para inscrição para os programas deve ser de dois a cinco 

meses antes dos eventos; e deve ser solicitada através de ofício à Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa de São Paulo, em nome do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado; e, 

 

CONSIDERANDO que a solicitação deverá ser gerada através de ofício do Prefeito Municipal e 

também do gabinete do Vereador subscrito, para então ser encaminhado ao Gabinete do 

Deputado Estadual, onde se dará os trâmites necessários. 

 

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) O Chefe do Executivo tem conhecimento do projeto supramencionado? 

 

b) Em caso positivo, qual é atual situação (andamento) que se encontra o processo do pedido 

do projeto? Qual é a Secretaria que está à frente do projeto? 

 

c) O Poder Executivo poderia providenciar um ofício, solicitando o projeto supramencionado, 

dentro do prazo fornecido, em caráter de urgência, para que o município não perca o 

projeto? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornais “Folha de Votorantim”, Ipanema; “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do 

Sul”; 

 Rádios: Band FM; Ipanema; Cantate FM; Cruzeiro FM e Nova Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 30 de abril de 2019. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 
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