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Secretário 	nicioal de CíiItiir 

BUJARU, 27 DE OUTUBRO DE 2021 

DRA MÁRCIA VALÉRIA DE SOUZA TRINDADE 
MD. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BUJARU. 

Prezada Secretária, 

Pelo presente encaminho a V. Sã., cópia do BDI.pdf, CRONOGRAMA.pdf, LEIS 
SOCIAIS.pdf, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.pdf, 
ORÇAMENTO.pdf,PROJ_ARQ_ BIBLIOTECA O l_02_A 1 .pdf,PROJ_ARQBIBLIO 
TECA O2O2A2.pdf, em anexo, conforme solicitado pelo Exmo. Sr. Prefeito Miguel 
Junior a esta Secretaria de Cultura com participação técnica da bbliotecána Elanjr 
Fernandes Cardoso CRB2 1384, lotada neste órgão responsável pela gestão da Biblioteca 
Pública Municipal Veríssimo de Paula Trindade. 

A revitalização inovadora que se fará neste projeto faz parte das propostas de 
governo do progresso, que em poucos meses de gestão municipal em 2021 vem investindo 
e cuidando do futuro dos nossos cidadãos, em que pese saber e valorar a importância do 
espaço biblioteca pública para a cidade de Bujaru, que durante anos ficou no 
esquecimento. Portanto na visão desta secretaria em conjunto com gestor municipal 
"Então, essa é a hora! Vamos revitalizar e reabrir a Biblioteca Pública de Bujaru. 

Para isso, foi, e é importante a retomada da prefeitura do prédio, que localizará o 
acervo; fará novas aquisições de livros de interesse do público alvo, aquisição de 
computadores; disponibilizará o acesso gratuito à internei, cursos e treinamentos para os 
profissionais e tudo que é necessário ao seu pleno atendimento. Lembrando que, esse 
lugar deve e será o mais agradável e acolhedor para as crianças, para os jovens 
bujaruenses e leitores de todas as idades". 

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar o gestor municipal pela 
contratação da Bibliotecária, Elanir Fernandes Cardoso, temos certeza que teremos 
grandes resultados nos espaços de leitura do Município e na biblioteca pública. A Secult 
Bujaru está à disposição para apoiar o fortalecimento desses espaços. 

Cordialmente, 
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