
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2013

Ofício CMFL 03/13

De: Diretoria da Comissão Mineira de Folclore
Para: Carlos Moura Murta
Prefeito Municipal de Vespasiano
CC: Katya Albano Salomão
Secrctária Municipal de Cultura

Excelentíssi mo Sen hor Prefeito,

Em primeiro lugar, cumprimentamos em seu nome toda a população de Vespasiano na

oportunidade de celebração dos sessenta anos de emancipação. É com alegria que podemos

acompanhar o desenvolvimento dessa cidade para a qual V. Exa. tem prestãdo os mais

relevantes serviços como prefeito e cidadão. Somos também gratos pelo apoio dado à

Comissão Mineira de Folclore desde sua primeira administração pela acolhida de nosso Museu

dp Fole"Lore g.gp f"em I na$te de "uÍ$ "dps npsços f.unda.d"sres 'Pr-sf-esssr S-aul Afy,es M.artins" bern

como de grande parte de nosso acervo documental.

Tomamos conhecimento, na oportunidade de participar do programa "Vozes de Mestres"

reatizado na primeira semana deste mès de derembro, qtre a celebração do aniversário da

elevação de Vespasiano será comemorada em grande estilo, como é a marca dessa cidade, no

próximo dia 27 de dezembro e que a "Casa de Cultura" está sendo completamente restaurada

como parte dessa celebração. lsto nos alegrou profundamente, mas ao mesmo tempo, nos

lembrou de alguns cuidados necessários à remoção principalmente das peças sem nosso

acompanhamento. Em visita realizada por esta diretoria no dia 11 do corrente mês,

constatamos gue as obras já se encontram quase finalizadas.

lsto posto, colocamo-nos à disposição dessa Prefeitura, quando se tornar necessário, para

acompanhar e orientar a disposição das peças cadastradas bem como do acervo documental.

Reiteramos, mais uma vez, o que foi objeto de visita nossa à senhora secretária municipal de

qrltura; neç.se eempremiçsg de alender a lgdas as sslieitasões ne gug diç-ser retpeitê à nesga

competência.
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participação nos programas de Cultura desenvolvidos nesse município para cumprir nossa

obrigação. Informamos que, em 2OL4, a Comissão Mineira de Folclore estará promovendo

encontros/cursos em diferentes municípios sobre as "Condições de Saber Viver em Minas

Gerais". No caso de Vespasiano, a análise é feita contemplando a formação histórica do espaço

urbano diferenciado segundo o tipo de ocupação e as informações do índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - Metropolitano. Temos interesse de iniciar este percurso por
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instituição de estudiosos voluntários atentos para o saber viver em Minas Gerais.

Renovamos nossos agradecimentos e auguramos que sua gestão competente nessa belíssima

cidade sejç -csr.o.ade de êxilo p .de reee,rlhesjÍnerts.de s"e.us "mqtad"sr.es.

Atenciosamente,

José Moreira de Souza
Presidente

Domingos Diniz
Vice-presidente

Elieth Amélia de Sousa
Secretária

Luiz Fernando Vieira Trópia
Tesoureiro

Antônio de Paiva Moura
Conselheiro fiscal

Francissrs Herffic{Ís,vãrr dër Foel ; OFM
Conselheiro fiscal


