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SENHOR PRESIDENTE

Os Vereadores que este subscrevem requerem que depois de ouvido o douto Plenário

e,  se  aprovado,  esta  Casa  encaminhe  VOTOS  DE  CONGRATULAÇÕES com  entrega  de

PLACA, homenageando  ADRIANO  COLOMBO  PIRES pela  participação  do  Evento  RAP IN

CENA, realizado dia 15 de outubro de 2022 em Porto Alegre/RS.

JUSTIFICATIVA

Em 15 de outubro de 2022 ocorreu na cidade de Porto Alegre/RS o Evento RAP IN

CENA contando com mais de 60 (sessenta) atrações musicais de todo o Brasil fazendo com que

cerca de 30 (trinta mil) pessoas comparecessem ao Parque Harmonia para assistir  Shows de

grandes artistas do RAP nacional.

Representando o município de Osório,  tivemos como participante Adriano Colombo

Pires – ADRIANO CP, músico, natural de Osório, com perfil na plataforma do Spotify chamado

“CP NO BEAT” com mais de 234.035 (duzentos e trinta e quatro mil e trinta e cinco) ouvintes

mensais.  Além  disso,  Adriano  CP  também  é  proprietário  da  empresa  "SO  AS  BRABA

RECORDS”, gravadora musical de Osório com mais de 201.930 (duzentos e um mil novecentos e

trinta) ouvintes mensais, também, na plataforma do Spotify.dbç0,e

Adriano CP também faz  participações  musicais  com o ex-Big  Brother  Brasil  Babu

Santana, tendo a música “Cabelinho de Trança” com mais de 23.737 (vinte e três mil setecentos e

trinta e sete) visualizações na plataforma do Youtube.

Desse modo, tendo em vista a grande relevância do Evento RAP IN CENA no cenário

nacional do HIP HOP de todo o nosso país, encaminho o presente Requerimento de Votos de

Congratulação a Adriano Colombo Pires pela representação do município de Osório no evento,

bem como conto com o apoio e aprovação dos demais colegas Vereadores.

Sala de Sessões em 31 de outubro de 2022.

Ricardo Bolzan

Vereador da Bancada do PDT
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