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MOÇÃO DEAPLAUSOS N°     46/2020

Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores,
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MOÇÃO             bE       ``^ SfipííAÜSOS             E
CONGRATULAÇÕES PELA PASSAGEM DO
DIA NACIONAL DO ARTESÃO.

0 Vereador que subscreve esta, vem na forma regimental, inserir na Ata dos trabalhos desta Casa
Legislativa,  uma  Moção  de  Aplausos  e  Congratulações,  pela  passagem  do  DIA  NACIONAL  DO
ARTESÃO, comemorado anualmente no dia 19 de Março.

É com muita alegria que parabenizo neste dia todos os Artesãos, especial os que trabalham no
município  de  Santarém.  0  Dia  Nacional  do  Artesão  surgiu  como  uma  forma  de  homenagear
aqueles  que  vêm  representando,  ao  longo  do  tempo,  a  grande  diversidade  e  efervescência
cultural  e  criativa  do  povo  brasileiro,  e  que  também  são  responsáveis  por  impulsionar  a
economia em pequenas comunidades país a fora.

0 artesanato confunde-se com a história do homem, pois a necessidade de se produzir bens de
utilidade e de uso rotineiro e até mesmo adornos, expressou a capacidade criativa como forma
de trabalho. Há registros de que no ano 6 mil a.C. os primeiros artesãos surgiram no momento
em  que  transformaram  elementos  da  natureza  em  ob].etos  de  uso,  através  do  polimento  de

pedras, da fabricação da cerâmica e do trançado de fibras animais e vegetais.
Na América os índios produziam objetos para o uso cotidiano utilizando a cestaria, a cerâmica, a
arte plumária e a pintura, com pigmentos naturais.

Ante o exposto, atendidas todas as formalidades legais, requeremos fique constando na ata desta
Sessão  Legislativa,  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  e  que  seja  enviada  cópia  à  Secretaria  Municipal  de

Cultura, Secretaria Municipal de Turismo e ao Centro de Artesanato Cristo Rei.


