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Assunto; Fazconhecimento

Vespasiano, l8 de agosto de 2016

Prezado Sr. José Moreir4

O município de Vespasiano possui grande riqueza e diversidade de manifestações de cultura popular
e folclórica. Exemplos disso são as cinco guardas de Congado que afiram de maneira resplandecente
no município, o festejado Boi da Manta e a octogená'ria banda de música, que representa tão bem
Vespasiano fora dos nossos limites.

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazsr tem especial cúdado com a cultura popular,
protegendo-a e colaborando com afinco com sua manutenção e engrandecimento. Esse cuidado
extrapola o municipio, com a participação e colaboração de Vespasiano com ações e manifestações

de cultura popular nas cidades do seu entomo, como comÍ)rova a forte prceria que temos com o
Govemo do Estado de Minas Gerais.

Por essa razâo, e tarnbém por sermos o setor da administração murricipal responsável pela
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rcalizaÃa no município, organieada peia tão respeitosa Comissão Mineira de Folclore, sem clue
tenhamos sido comunicados.

Essa situação agrava-se pelo fato de ser a Secrçtaria Municipal de Cultura, Ttrismo e Lazer de

Vespasiano o órgão responsável pela administraçâo da Casa da Cultura que abriga o Museu de
Folclore Saul Martins, cuja propriedade é da própria CMFL, que fïrmou convênio com a Prefeitura
de Vespasiano há anos, quando buscava uma sede para o Museu, que foi aqui tão bem recebido.

Tivemos acesso, ainda ao inforrnativo Carrancas, de junho de 2016, que faz publicada a
programação do jâ referido evento. Espantosamente, informa-se que ocorreú no dia 24l}8lrc evento
no Cenfo de Convenções Risoleta Neves, espaço tamHm adminisfrado pela SMTL, que não foi

acionada por nenhum meio ate a presente data para liberação do espaço. Esse fato é grave e
instihrcionalmente inaceilável, principalmente dada a boa relação que cultivamos com a CMFL.

Semmais.
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