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Vespasiano

Assunto; Renovação rle Termo de Comodatí,

Cordialmente"

Prez-ad* Frefeito,

o Centro dc Arle Popular CEMIü, unìdade da Superintendência cle Museus c ArtcsVisuais, fbi inaugçrado em 2012 como um espdço dedicado às expressões culturais çriadaspeio h*mem ao longo do tempo no espaço que atualm*nt*.orr*rfãnã* 
-; 

il;; dc MinasCerais" A sscolha do-s objetos parê compor o acervo do CAp f'oi.norteada po, J,ri* eixns: aterrittrialiclade' que buscou contemplar-as diversas regiões do Estado. u à t**po.a,lir1a6c.
$EÍn se prencler neçessarianìente a uma leitura linear dolempo.

C) *spaço privilegia a riqueza e a diversidade das maniÍ'estações culturais populares"val*rizândü o trahalhr: dos artistas que traduzem nÕ barro. na matleira c crìr .ìu{rosmaÌeri4i't' o univcrso em quevivem. Para tal. o cAP ccìnta. tiesde a sua inaugLirâçi,,. 11,1-1 ,colahoraçãc dç instituições culturais e colecionadores particulares qti gcntilmentc
cc<lcram seus acervus para enriquecer sua exposição.

Dianle dtt exptrs{o, \'cnho, através deste. solicil.ar a renovação tlo 'l'crnro dc
. flomodata Jìrmado çom o Município de vespasiano r*r*rrnt* ao ennprdstimo dü ?6 peças
{descritas em &nexo} que contpõem a exposiçãa de lo*ga duraça* do ôAf, e senÌ as quais amsstra em questão será completamentÊ comprornetida.

^ 
A renovação desse Termo é de,fundamental imporlância para que a instituiçã*conÍinue a Íaz-er um atendimenlo de alto nível aq seu visitante. bem coma para queçontinue a trilhar sua missãa dq" preservar. pesquisar, oiiúoir e valorizâr as manilbstaçõesartisticas p*pulares do território'ào ãstado d* úlnu, ôerais.

{lontamos *om ei , habitual apoio da ì'refeitura de vespasiano às quÊstÕesreinciclnadra ao ' covemo d0 Estada de Hrtinas cerais e antecipadamente agracleewmos aparc*ria esrabeleçida na jnauguração do CAp.

Angeto Oswaldo de Ar*újo Santos
secrehârio de Estado de curtura i. vrinu* b*rui,
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