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À Senhora Kátia Albano Salomão,

Digníssima Secretária Municipal de Cultura

Prefeitura Municipal de Vespasiano

Belo Horizoste, 18 de agostode 2O16

Senhora Secretária,

Acuso recebimento do Ofício 037120rc desta Secretaria e manifesto a satisfação pelo contdo
mantido com nossa Comissão Mineira de Folclore a qual, em todos os relatórios muais registra
a importârcia da parceria celebrada em Convênio assinado no dia 1 de mrço de 1991.
Providencialmente, o prefeito que assinou o referido Convênio é Senhor Carlos Moura Murta

a{+d plç&its dçsçç lqq$çipie,

Naquela oportunidadg discursou o nosso atual Presidente de Honra, Professor Domingos Dniz:
"Para execução deste grandioso projeto cultural, cujo convênio, agora se celebr4 a Comissão
Mineira de Folclore enüega Vespasiano um acer.o de mais de mil peças que falarn de arte. do
artesanato, da cultura do povo destas Minas Gerais. Mais ainda, o aoervo brbliognifio e
audiovisual para o Ceirtro de Informações Folclóricas."

(...) Comisto, Sr. Prefeito, ganha a cidade de Vespasiano, ganha a comunidade cultural de Minas
Gerais e do Brasil."

Ivlais do quê agradecido, rnanife;stou;se Sad Matirts, nmbro ftadador dã ComissãCI Mineira
de Folclore:

"Ainda em 1990, às vésperas do Natal, sob ameaça de despejo, o rico acervo ia ser jogado na
rua. Aí aconteceu um fato inédito, surpreendente: o prefeito de Vespasiano, Carlos Moura
Murt4 vgrdgdgirg Mçççnqg dos tempos mgdgmgp; tomando coúecimento do munciado
despejo, afiavés do noticirário da imprens4 deu gumida ao Museu 9...) sendo instalado de modo
condigno no sobrado da Rua Francisco Lima no 12, defronte da Estação Rodoviária".

Gestos como esses são perenes e temos sernpre o cuidado de zelar pelos nossos
compromissos.

No presente ano, cuidamos de procurar representantes dessa cidade que pudessem tornar-se
membros efetivos da Comissão Mineira de Folclore, conforme conversa realizada em audiência
com a Senhora Secretária de Cultura. Lembramos, naquela oportunidade que urna
interlocuçâo constante com a população de Vespasiano exigia a presença de membros do
quadro da Comissão gue tivessem também destacado interesse de servir a essa comunidade
agindo de acordo com o que é nosso lema; "Atenção ao e Estudo do Saber Viver em Minas
Gerais".
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No ano passado, mcsttanros cm jornadã fiegsã cidade o guê ëntËndíaÌnos õ güe €rã sabêr

viver em Vespasiano. Percorremos os espaços dessa cidade iniciando pelos Bairros Sueli,

Morro Alto, Vila Esportiva, até alcançar o Centro Histórico e finalizar nosso percurso no Bairro

Caieira. Mostramos a estreita relação de Vespasiano com São José da Lapa, Lagoa Santa e

mostramos ainda as raízes do passado com Santa Luzia.

Por qualquer razão de Estado, não tivemos, como interlocutores, pessoas mais diretamente

ligadas à Secretaria de Cultura. Contudo, há que louvar o empenho desta Secretaria em

reconhecer nosso empenho ao inserir nossa logomarca nas peças produzidas para divulgação.

Realizamns, no prës€ntë ãÍtro-, ã SOs Sernana Mineirã de Folclore e entendemos que, a cidade

de Vespasiano seria parceira necessária na celebração dessa atividade. Contamos, enüio, com

o empenho do novo membro da Comissão Mineira de Folclore que se dispôs a elaborar proieto

integrante dessa Semana.

OfigiÍrariãrii€tttë, êss€ ÍtlêrÍtbro iÍfiãgi{ïõu pfõftrCIv€r dlggns ëvëfitÕ't Íts gspaço g€fidë pëfã

Prefeitura e solicitou correspondência oficial em quê se explicitasse o pedido. Por motivo que

ignoramos, algum acidente de percurso alterou a cessão do espaço solicitado - Centro de
Convenções Risoleta Neves - e otÉivemos anuência da Paroquia para realizar nossas atividades
naquele local - ASPAV -. Deu-se, porém, o easo de que prblicamos no Boletun Canarrca drção 2-
16, a programação tal como se preüa anteriorrnente.

Certamente, na prograÍnação poderá constr alguna visita ao Museu de Folclore "Saul Martins" o
qual como êspaço público aberto à visrtação não exige credenciamento de acesso.

Penso ter esclarecido o equivoco e solicito que releve a refer&rcia a "Esse fato é grave e
institucionahnente inaceitável, principalmente dada a boa relação".

Valho-me da oportunidade para lhe encamiúâr o convite prçarado pela subcomissão local de
Folclore, lembrando que, em todas as cidades em que temos membros efetivos, os mesmos estão
autorizados a criar em $tas localidades essas subcomissões desde que respeitem o que determina
nssss gstãfirto como sosiëdãds çivil - is€r4ão de interesse pa*idário, religioso, de gêrtero, ou éuriço.

Atenciosamente,

Jgse Moreirade Ssrlzâ

Presidente


