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Prefeito Municipalde Ijuí
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Assunto: Aportefinanceiro
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Versa o presente expediente sobre Auxilio Financeiro
ENTREVERO
CUL TURAL DE PEÕES, GURIS E PIÁs FARROUPILHA e CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS
- Fase Estadual, para ano de 2019.
Venho por meio do presente ofício, apresentar a Vossa Excelência os 05 (cinco)
representantes, da cidade de Ijuí, Eloir W. Júnior (Peão Farroupilha), Bernardo Damião Cossetim (Guri
Farroupilha), Victória Luisa da R. Ribeiro (1a Prenda Juvenil), Joana Damião Cossetim (Prenda Mirim),
todos do Grupo de Folclore Chaleira Preta e Frederico Guilherme Ames (10 Piá Farroupilha ), do CTG
Clube Farroupilha.
Informo que nossos representantes participarão do Entrevero Cultural de Peões, Guris e
Piás, na cidade de Rio Grande e na Ciranda Cultural de Prendas, na cidade LajeadQ.. representando o
Grupo de Folclore Chaleira Preta, O CTG Clube Farroupilha, a 9a Região Tradicionalista e a
Comunidade de Ijuí. O Entrevero Estadual será no mês de abril e a Ciranda Cultural, no mês de maio
do corrente ano, respectivamente. Certamente muito bem nos representarão, estando nossas Entidades e
nossa terra mais uma vez em destaque no cenário regional e estadual.
Cabe ressaltar, que neste ano de 2019, é um fato inédito, pois pela primeira vez na
história, a cidade de Ijuí, se fará representada por 05 (cinco) integrantes em eventos Estaduais de Prendas
e Peões.
Desta forma, teremos alguns custos, já programados, tais como, transporte, alojamento,
alimentação, indumentária e instrumental. Estamos estimando um gasto aproximado de no mínimo de
R$ 2.000,00, (dois mil reais) com cada um dos nossos representantes, totalizando R$10.000,00 (dez mil
reais).
Dirigimos a Vossa Excelência, para verificar a possibilidade, de conseguir nos apoiar
com recursos financeiros, para auxiliar nas despesas, se não ao todo, pelo menos parte da mesma.
Certos de podermos, mais uma vez, contar com vossa compreensão, estima e distinta
consideração, respeitosamente, desde já agradecemos e aproveitamos a oportunidade para convidá-los para
acompanhar e/ou prestigiar os referidos eventos.
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