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VEREADOR MÁRIO NADAF

MOÇÃO DE APLAUSOS

Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do Regimento
Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora com anuência
do Soberano Plenário para que proceda ao devido registro nos anais deste
Legislativo e encaminhe a presente Moção de Aplausos ao GRUPO MUSICAL
VANGUART.

J U S T I F I C A T I V A

A presente Moção de Aplausos tem como objetivo parabenizar
o GRUPO MUSICAL VANGUART, nas pessoas de seus ilustríssimos integrantes
Srs. HELIO FLANDERS, REGINALDO LINCOLN, LUIZ LAZZAROTO, FERNANDA KOSTCHAK,
DOUGLAS GODOY e DAVID DAFRÉ, pela merecido sucesso que vêm alcançando no
cenário nacional, transmitindo cultura e músicas repletas de sentimento aos
jovens que a cada dia mais buscam acompanhar a rotina do grupo.

O grupo que surgiu como uma banda imginária ainda em 2002,
nesta Capital Cuiabá/MT, por iniciativa do vocalista e instrumentalista
Helio Flanders, começou a despontar para o resto do país no final de 2006,
sendo que só em 2007 o grupo lançou seu primeiro disco, batizado apenas de
“Vanguart”, encartado na revista Outracoisa – publicação independente de
Lobão. O segundo disco da banda, o CD e DVD “Multishow Registro – Vanguart”
(Universal Music), foi baseado no primeiro trabalho do Vanguart. A gravação
também foi ao ar no especial de TV “Multishow Registro – Vanguart”.

O novo álbum do grupo, com letras predominantemente em
português, foi registrado no esquema ao vivo em apenas três dias no Estúdio
Inca em Cuiabá.

Deste modo, por bem representar esta Capital na qual possui
suas raízes, o GRUPO MUSICAL VANGUART é mais que merecedor dessa Moção de
Aplausos, pois suas conquistas são reflexos da organização, planejamento,
competência, e profissionalismo que o grupo vem demonstrando ao longo dos
anos, motivo pelo qual solicito o voto favorável dos nobres pares, em
especial da realização da sessão solene para entregar a justa homenagem de
Moção de Aplausos aos integrantes do GRUPO MUSICAL VANGUART.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 12 de
maio de 2015.

VEREADOR MARIO NADAF
Partido Verde – PV
LÍDER DO PARTIDO
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