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§ECRETÀRIÀ MUNICIPAL DE TURISMO.
CULTURA E E§PORTE

Oficio ns 02712020

Alagoinha 26 de agosto de 202ü

llma. Sra.
Maria iucileide Castor

Diretora do EREM - Escola Gonçalo Antunes Bezerra
Nesta

Cunrprimentando-o cordialmente, de acorde com o decreto'municipal ns 049, de 17
de agosto de 2020, Vimos por meio deste, solicitar a vossa senhoria a indicação de 2 (dois)
representântes, sendo L (um) Titula e 1 (um) suplente, para compor o Grupo de Trabalho
que irá forrnatar o Plano de Ação para o repãsse da verba que será disponibilizada pela Lei
Federal ns 14.01"7 de 29 de Junho de 2020, denominada Lei Aldir Blanc, visando ações
emergenciais de socorro

aCI

setor cultural em decorrência da calamidade pública causada

pela Covid-19.
No grupo serão definidas as estrategias de ação que cabem ao Município conforme

determina a Lei Aldir Blanc e os instrumentos legais para aplicação dos recursos conforme
prevê a Lei, em seu Art.2s, incisos li e lll, que discorrem a respeito do subsídio a espaços

culturais e a publicação de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis
para prêmios.

Atenciosamente,
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Culture É:ecrtes

Francisco Valdir Dimas de Carvalho
Secretário de Turismo, Cultura e Esporte

?f

Rua Padre João Ribeiro, 746, Centro, Alagoinha - PE, CEP: 55.260-000

rel.: (87) 3839-11s6 / {87)

I

9161 2303- CNPJ: 11.043.98U0001-70
E-mail : stcealagoinhape@gmail.com
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SECRETARIÀ MUNICIPAL DE TURI§MO,
CULTURA E E§PORTE

Oficio ns 0291702A

Alagoinha 26 de agosto de 202ü

llmo. Sr.
Eraldo iosé Alexandre da Silva

Presidente da Associação do Bairro do Coqueiro
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, de acorde com o decreto'municipal ns 049, de 17
de agosto de 2020, Vimos por meio deste, solicitar a vossa senhoria a indicação de 2 (dois)
representantes, sendo 1 (um) Titula e 1 (um) suplente, parâ compor o Grupo de Trabalho
que irá formatar o Plano de Ação para o repasse da verba que será disponibilizada pela Lel
Federal ns 1,4.017 de 29 de junho de 2020, denominada Lei Aldir Blanc, visando ações
ernergenciais de socorro ao setor cultural em decorrência da calamidade pública causada
pela Covid-19.
No grupo serão definidas as estratégias de ação que cabem ao Município conforme

determina a Lei Aldir Blanc e os instrumentos legais para aplicação dos recursos conforme
prevê a Lei, em seu Art. 2e, incisÕs ll e lll, que discorrem a respeito do subsídio a espaÇos

culturais e a publicação de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis
para prêmios.

Atenciosament
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Francisco Valdir Dimas de Carvalho
Secretário de Turismo, Cultura e Esporte

' ft, )a- ít'//e-

'J-(Q

Rua Padre loão Ribeiro, 146, Centro, Alagoinha - PE, CEP: 55.260-000

rel.: (87)
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CNPI: 11.043.98U0001-70

E-mail : stcealagoinhape@gmail.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
CUL,TURA E E§PORTE

Oficio ns A78|2AZA

Alagoinha 26 de agosto de 202ü

limo. Sr.
Robson Batista Galindo
Presidente da Câmera dos Vereadores
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, de acorde com o decreto municipal na 049, de 17
de agosto de 2020, Vimos por meio deste, solicitar a vossa senhoria a indicação de 2 idois)
representantes, sendo 1 (um) Titula e 1 (um) suplente, para compor o Grupo de Trabatho
que irá formatar o Plano de Ação para o repasse da verba que será disponibilizada pela Lei
Federal ns 3"4.0U de 29 de lunho de 2020, denominada Lei Aldir Blanc, visando açÕes
emergenciais de socorro ao setor cultural em decorrência da calamidade pública causada
pela Covid-19.
No grupo serão definidas as estratégias de ação que cabem ao Município conforme

determina a Lei Aidir Blanc e os instrumentos legais para aplicação dos recursos conforme
l

prevê a Lei, ern seu Art. 2s, incisos ll e lll, que, discorrem a respeito do subsídio a espaços

culturais e a publicação de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis
para prêmios.

Atenciosamente,
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Francisco Valdir Dimas de Carvalho
Secretário de Turismo, Cultura e Esporte

Rua Padre João Ribeiro, 146, Centro, Alagoinha

rel.: (87) 3839-1156
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PE, CEP: 55.260-000
CNPJ: 11.043.98U0001-70

E-mail ; stcealagoinhape@gmail.com
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Alagoinha 26 de ãgosto de 2020

llmo. Sr.
Uilas Leal

Prefeito Municipal
Nesta

Cumprimentando-o cordialmente, de acorde com o decreto municipal ne 049, de 17
cÍe agosto de 2CI20, Vimos

por meio deste, solicitar a vossa senhoria a indicação de 2 (doisi

representantes, sendo 1 {um) Titula e 1 (um) suplente, para compor o Grupo de Trabalho
que irá formatar o Plano de Ação para o repasse da verba que será disponibilizada peia Lei
Federal ns 14"017 de 29 de Junho de 2A20, denominada Lei Aldir Blanc, visando ações
emergenciais de socor"ro ao setor cultural em decorrência da calamidade pública causada
pela Covid-19.

No grupo serão definidas as estratégias de ação que cabem ao Município conforme

determina a Lei Aldir Blanc e os instrumentos legais para aplicação dos recursos conforme
prevê a Lei, em seu Art. 2e, incisos ll e lll, que discorrem a respeito do subsídio a espaços

culturais e a publicação de editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis
para prêmios.

Atenciosamente,
Fra«rsco VaHir 0. de Carvalho
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Franclsco Valdir Dimas de Carvalho
Secretário de Turismo, Cultura e Esporte
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E-mail : stcealagoinhape@gmai l.com
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OFICTO N"030 12020

A SECULT/PE

Alagoinha" 23 de Setembro de 2020.

o Sr.Valdenor Freire da Silva" RG. 39.645.396-X,
Brasileiro.
Casado. Residente no endereço. Rua Capitão Isidoro
CPF:088.472.774-26.
Pereira, no64. teletbne: 87 991565760" E-mail: r,aldenorkiko2l@gmail.com, será o
responsavél pela Operacion*lização do Mapa Cultural de PE em tlosso município. O
mesmo já se enccntra cadastrado no mapa cultural e seu núntero de iliscriçãrr é o
Venho informar que

79,1045809.

Atenciosamente"

Francisco Valdir Dimas de Carr,'alho
Secretário N{unicipal de Turisn"ro. Cultura e Esporte

Rua Padle .Íoão trlibeilo. I46. Centro. Alagoinha-['E" CEI'.: 55"260-000
'1c1.: (87) 3839-l 156 LINPJT I l.ü,13.981i1')001-70
E-mail. stcealaEoinhapei@gmai l.conr
:

