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REQUERIMENTO Nº 11/2020 

AUTORIA: D ANILO HERBERT ALVES MARTINS 

DANILO HERBERT ALVES MARTINS, 
vereador desta Casa de Leis, amparado no Regimento Interno e na Lei Orgânica do 
Município, dentro das formal idades regimentais solicita à MESA, ouvido o Douto 
Plenário, seja aprovado o presente REQUERIMENTO para que se oficie o Senhor 
Geraldo Bellinelo, Diretor do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, 
informando este vereador às seguintes questões que seguem; 

Considerando que ouve denuncia de mães de alunos referente à 
publicação de um livro digital com referência na história do município, realizado 
por alunos e professores da Escola Estadual Antônio Carlos e que o mesmo, veio a 
ser publicado e logo após teria sido retirado d.o ar, devido á fatos desconhecidos. 

Considerando que é um trabalho de grande relevância por parte dos 
alunos e professores, por se tratar da cultura do município. 

1 ° Quais foram os motivos ocorridos para a retirada do livro do ar? 

2° Qual a participação do Departamento Municipal de Cultura e Turismo no 
trabalho realizado pelos alunos? 

3° Para complementação peço que envie cópia digital do trabalho realizado pelos 
alunos. 

JUSTIFTCATIV A 

Este vereador recebeu denúncia sobre o fato 
ocorrido, e pedidos de averiguação, para que o trabalho dos alunos seja publicado, já 
que foram vários esforços coletivos de professores e alunos no desenvolver do trabalho 
que conta a história do nosso município. 

Assim, REQUEIRO ao Presidente da Câmara 
Municipal. juntamente com a Mesa da Câmara, e aos nobres vereadores o atendimento 
do acima solicitado. 

Sala das Sessões José Costa, aos dezessete do mês de agosto de 2020. 

DANIWHERBE TINS 
l 

EREADO 
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