ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 20/2014
Autora: Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita Concessão de Espaço para Grupo de Tradições
Folclóricas Moenda

Sra. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira a concessão de Espaço para Grupo de
Tradições Folclóricos Moenda para realização das atividades.

JUSTIFICAÇÃO:
O Grupo de Tradições Folclóricas Moenda existe há 35 anos e desde então
vem contribuindo imensamente na nossa cultura como também é reconhecida
nacionalmente e já teve duas participações internacionais onde tiveram a
oportunidade de levar a nossa cultura como também o nome da nossa cidade.
Muitas pessoas importantes já passaram por esse Grupo, milhares de pessoas já
puderam presenciar e assistir belas apresentações por ele exibida.
Atualmente, o Grupo Moendas vem passando por um processo de
renovação de seus membros e de suas interpretações culturais e nesse momento o
Grupo necessita de um lugar de apoio para a realização de suas atividades, já que
a direção do Teatro Minerva proibiu que Grupos Artísticos ensaiassem neste local
alegando que o Teatro encontra-se muito debilitado.
Por este motivo, pedimos ao Sr. Prefeito que olhe com carinho e respeito
em atual momento de vulnerabilidade que o ao problema Grupo vem passando. O
Grupo precisa urgente de um espaço para conduzir seus trabalhos para a
realização dos ensaios diários, realização de oficinas, cursos, palestras, atividades
de interação com outros grupos culturais de outras cidades.
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O Grupo carece com urgência a resolução desse problema para
reconquistar a sua identidade.
Por tudo que foi exposto neste requerimento, acho mais que justo esta
reivindicação, e apelo aos nobres Pares o voto favorável, aprovando por
Unanimidade.

Sala das Sessões, em 07 de Novembro de 2014.

Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Vereadora
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