Requer a realização Audiência Pública para
discussão do tema: “4ª Conferência
Nacional de Cultura ”.

REQ n.21/2022

REQUERIMENTO Nº , DE 2022
(Do Sr. Alexandre Padilha)
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COMISSÃO DE CULTURA

O Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 24, Inciso III, combinado com o art. 255 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, a
realização de Audiências Públicas para debater a “4ª Conferência Nacional de
Cultura ”.
Para debater o tema, convidamos:
1- Isaac Loureiro;
2- Wellington Nascimento;
3- Representante da Secretaria Especial de Cultura;
4- Representante

do

Fórum

de

Secretários

e

Dirigentes

Estaduais de Cultura do Nordeste

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, realizou
recentemente o Seminário Nacional de Cultura, intitulado: Esperançar: Cultura
em estado de Conferência, que debateu e ressaltou a importância da
Conferência Nacional de Cultura, bem como a organização da Sociedade Civil
de modo a atuar na defesa da Cultura brasileira e de políticas públicas
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JUSTIFICAÇÃO

Desta forma, a realização da Conferência Nacional de Cultura é tema
crucial para ser acompanhado, debatido e fiscalizado pela Câmara dos
Deputados, em especial, pela Comissão de Cultura desta casa.
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Contudo, temos vistos desde o começo deste governo, um ataque
incessante as políticas culturais e a um dos principais patrimônios de nosso
povo.
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adequadas.

Por isso, diante desses fatos, considerando a importância da do
aeroporto de Congonhas para a sociedade brasileiro, e verificado ser o tema de
amplo interesse do Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões em face
do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
requerimento.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2022
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ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP
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