
PRffEITURA DE
vtsPÀ5tAlf0

oricro sËcRfiTARrA DE cul,ïun{
DE VESPASIAI\JO A36/2Aft VespasÍano, 17 de agosta de 201ó

Ao Sr. Ângelo Osrlaldo
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Prezado Seçretário de Estadn da Cuttura Sr. Ângelo Oswaldo,

A Secrelâria de Cultura de Vespasiano sente-se imensamente agradecida pela parceria solidiÍìçada
nos últimos ano çom a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Cerais. Essa parceria engrandeceu
o município e possibililou a potencialização de projetos executados, tanto pelo pocler público, quaRto
pela saciedade civil. 
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{iostaríamos muito de, em alendimento ao ofïcio/n"0526/2016- rônovar o Termo de Comodatir
referente ao empréstirno de 26 peças do aËervo dp Museu dé'Folclores Saul Martins / Casa da
CulÍura de \respasiano Ê que hoje, em razão do convênio. enconrram-se exposta-s no Centro Ce Ane
Popular da CEMIG. Sabemos da grandeza e seriedde do trabalho realizado pela insrituição e da
importância da exibiçõo de peças de arte e artesanâto que expressam a riqueza e divçrsidade das
manifestaçõos populares das diversas regiÕes do estado de Minas Cerais. Compreender essâ
rJiversidade e riqueza é essenciai para o fortalecimento da própria identidade mineira.

A a&ral gestão do município de Vespasiano, entretanto, está comprometida com a resolução de
pendências pâra qil€ ô eltcerrâmento do mandato transçorra da forma menos atribulada possivel. O
acirram+ntn d.*s eleições rnunicipais gera uma aguda crise eütre a administração municipal e a
camunidade, o que t:os força a prescindir de novos convênios, ainda que seja paru contemplar tão
nobre eausa. Infelizmente, a prática política, ainda pouco amadur*cid4 câusâ consequência-r
indesejáveis, cômo es$a. Sentimos muito pela conjuntura não possibilitar o atendimento de tão nobre
solicitação" Ençcntramo-nos à dísposição para maiores úô1"âreci;ilãn1o;j

Estamos cefios de que a prôxima adminishação não se furtará em atender a sua solicitação. Fara
is*o' despenderemos todos esforços possíveis juntc aos *ovos gesïores" comÕ tarflbém, por rneio da
nossa atuação no Conselho de patrirnônío enltural de Vespasiano.
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Certa de contar eÕm sua compreensão.

g
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Secretária Municipal de Cultura" Turismo e
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