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“Indica que o Poder Executivo realize, em
parceria com os músicos locais, lives durante o
período de festejos juninos em virtude das
restrições da pandemia.”

INDICAÇÃO Nº 044/2021
Apresento aos meus pares, com base no artigo 129 inciso I do Regimento Interno, a
presente indicação a ser encaminhada a Excelentíssima Prefeita, para que o Poder Executivo
providencie a realização de lives show com a participação de músicos locais e da
Associação de Músicos de Araci, tendo em vista as restrições de reuniões durante os
festejos juninos, decorrentes da pandemia de COVID-19.
JUSTIFICATIVA
Especialmente no interior, a época de festejos juninos é certamente uma das mais
alegres em toda a região do nordeste: muitas famílias se reúnem e passam bons momentos
juntos. Esses festejos movimentam a economia local e isso acontece bastante em nosso
município.
Infelizmente a pandemia se arrasta por mais tempo do que o esperado e em mais um
ano teremos os festejos juninos suspensos. Isso faz com que muitos profissionais do setor
artístico e suas famílias sofram bastante num período que poderia ser de muito trabalho.
Neste sentido, proponho a indicação acima para que o Poder Executivo viabilize, assim
como ocorre em outras cidades, a realização de lives nas quais participem os artistas locais e
que nessas lives haja a opção para que os espectadores façam doações diretas para esses
profissionais. Se o Poder Executivo somar esforços com a Associação de Músicos Aracienses,
acredito que essa medida trará grande retorno para os artistas e minimizará os impactos de
mais um ano sem os festejos juninos.
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