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Assunto: PEDIDO DE CONTRATAÇAO
Referência: Contrataçào c'le Empresa Promotora de Shows Artísticos para

realizaçào de show Arústico no Aniversario tlo NIunicípio/ 2018.

Tendo em vista o grande evento de 162 anos do aniversario de Itaituba

onde tocla população ãe Itaituba se reúne enr um só lugar, na orla de

Itaituba paia iomemorar seu aniversario em três dias cle festa, onde se

.o-"rrloàru nos dias 13,1'1,15 de dezembro de 2018, o evento tendo grande

importância para a população Itaitubense, se comemÔra os 162 anos da

cidacle em trts grandes dias abrangendo itos gostos de toda população

Itaitubense, seia ela qual for.
E para essa realizaçáo faz-se necessário a contratação de cantores de vários

gêneros como católico, evangélico, e popular, onde fizemos uma pesquisa na

ádud".o- a população e ôhegatam a seguinte conciusão pela opinião da

população Itaitu6ense, então através deste venho lhe pedir os seguintes

cantores:

1- Dia 13 cle clezembro cle 2018 cantora católico Aline Brasil, cantora do

gênero que vem fazenc{o grande sucesso em todo Brasil, e a popuiação

áe Itaituba pediu para que fizesse a conhatação ciessa cautora para o

aniversario de itaituba.
2- Di,a 1,4 de dczembro de 2018 dtlplas sertaneio Humberto e Ronaldo

sucesso em todo Brasil, e fora dos pais esttrnclo com sua musica tocada

em 1o lugar nas ráclios e na internet. Sendo consagrada como a dupla

mais requisitada pela população ltaituber.rse.

3- Dia 15 tle dezembro cte 2018 cantor e pastor do gênero evangélico

Clayton Viana que vem fazeuclo sucesso em seu meio evangélico por isso

essá população tlesse gênero escolheu Por ser um grande numero de

igreias evangélicas em Itaituba
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Então tendo em vista e acompanhando a opinião do publico
Itaitubense e sendo o evL'nto tào esperaclo pol toda população o ano todo
, venho traves deste contexto, encaminho a V.Serüoria SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL, SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, o peclido
para a conüatação desses cantores de vários gêneros para abdlhantar o
aniversário de nossa cidade e para dar legalidade em toda documentação
necessária para a contratação dos cantoles .
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