
MuiaÉis mulandis 
MUSEU DE ARTE — O vereador oposicio-

nista, Antônio Vicente Golfeto, na sessão do dia 13 
de setembro último, obteve a aprovação da Câma-
ra a requerimento de sua autoria, dispondo sôbre 
a dotação de verba orçamentária mensaí para ma-
nutenção da sede do Museu de Arte de Ribeirão 
Prêto. A matéria pede ao chefe do Executivo "que 
estude a possibilidade de estabelecer uma dotação 
mensal de NCr$ 1.000,00 para o Museu de Arte, que 
deverá ser aplicada na aquisição de obras de arte 
material de expediente e manutenção de um quadro 
de funcinários". No caso presente, sr. Prefeito, não 
deve importar quem seja o autor daquele requeri-
mento. Deve importar o objetivo que visa colimar 
em favor da cultura e das tradições desta "Metró-
pole do Café". 

O Museu de Arte já existe. Trata-se de ini-
ciativa louvável de uma plêiade de valorosos artis-
tas locais e que tanto têm dado de si mesmos para 
projetar o nome desta cidade. O Museu de Arte fun-
ciona, a título provisório, numa sala do Serviço So-
cial do Comercio. Esses valorosos artistas não dispõem 

de recursos hábeis que lhes permitam a fazer face a 
despesas necessárias e indispensáveis, para a conti-
nuidade de sua existência. O propósito deles é sério 
e, como tal, querem ajudar a t ransformar "a cidade 
grande que é Ribeirão Preto, numa grande cidade". 

A precípua finalidade a que se destina o Mu 
seu de Arte é a de reunir um acêrvo de pintura, gra-
vura, desenho, escultura e objetos de ar te . Propõ-se 
também a promoção na cidade e região, da divulga-
ção das artes plásticas, em todas as s'uas manifesta-
ções, além de outras iniciativas de sentido estrita-
mente cultural . À testa dessa iniciativa — Museu 
de Arte de Ribeirão Prêto -— vamos encontrar valo-
res como uma Odila Mestriner, um Basi'ano Vaccari-
ni e um Jornalista Mario Moreira Chaves. Como se 
observa, sr. Prefeito, trata-se de pessoas que muito 
têm feito pela arte em nossa cidade ou em seu nome. 
O que aquele requerimento sugere é que seja estu-

dada a inclusão daquela dotação orçamentária na 
Proposta para o exercício próximo. Atendendo a es-
sa sugestão feita pela Câmara a favor do Museu de 
Arte, s. excia., sr . Prefeito, estará prestando ines-
timável contribuição em benefício da cultura de Ri-
beirão Prêto. Essa providência, sem dúvida, será um 
legado inestimável de sua Administração à gente ri-
beirãopretana, que, através dela, terá a oportunida-
de de ver crescei o seu Mu^eu de Arte . Negar estí-
mulo a iniciativa desse jaez será o mesmo que vol-
tar as costas ao apêlo da própria Ribeirão Prêto. In-
clusa, sr. Prefeito, na sua Proposta Orçamentária a 
verba que possiibilitará a projeção desta cidade tam-
bém por intermédio do seu próprio Museu de Arte . 
Conforto-me com a conviccão de que s. exa. não va-
cilara. — AFONSO DIAS. 
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