
MOÇÃO N.º 26, DE 2015 

Consigna aplausos aos responsáveis pelo 18º 
Encontro de Folias de Reis, realizado na 
Cidade de Indianópolis-MG, no último dia 25 
de janeiro.  

 

 
 Senhor Presidente, 

 Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 155, do Regimento Interno, 
que conste de ata dos trabalhos desta Casa a presente moção de aplausos aos seguintes 
responsáveis pelo 18º Encontro de Folias de Reis, realizado nesta cidade, no último dia 25 de 
janeiro: 

 a) Diretoria da Associação de Folias de Reis de Indianópolis;  

 b) Festeiros de 2015: João Ramos Borges e Virgínia Eunice Ferreira Borges; e 
Vinícius de Almeida Jacó e Fernanda Lorena Aparecida Brolese;  

 c) Casal rei e rainha: Anídson Gabriel da Silva e Cícera Lira de Lima; 

 d) Componentes do grupo de folia de reis de Indianópolis; 

 e) Coordenador da equipe de limpeza: José Donisete da Rocha e Célia Maria 
Nunes; 

 f) Servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos que 
executaram os serviços de limpeza dos locais públicos onde ocorreu o encontro.  

 O Encontro de Folias de Reis de Indianópolis é considerado um dos maiores 
eventos do gênero na região.   

 A exemplo das edições anteriores, o 18º Encontro se destacou pela organização e 
infraestrutura montada para receber os foliões e visitantes.  

  Durante a festa, o público pôde conferir apresentações de dezenas de grupos de 
folia de reis, sendo um de Indianópolis e os demais de cidades vizinhas. Ao som da viola 
caipira e de outros instrumentos, versos e orações foram cantados por foliões de todas as 
idades. 

 Houve apresentações dos grupos durante todo o dia, com pausa apenas para o 
almoço, quando foram servidas cerca de 5 (cinco) mil refeições.  

  Esse encontro, além de preservar importante tradição cultural da região, 
representa ocasião de confraternização e comemoração.  

 Há que ressaltar que essa festa acontece graças ao trabalho voluntário de inúmeras 
pessoas, às doações de moradores e empresas e ao apoio do Poder Público local.  



 Por isso, os responsáveis pela realização desse evento merecem receber os 
aplausos desta Casa.  

 Requeremos, por fim, que o teor desta moção seja transmitido aos homenageados.  

Sala das Reuniões, 2 de fevereiro de 2015. 
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