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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 

A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA as Suas Excelências Senhor Ataíl Marques do Amaral, 
Prefeito Municipal, Senhor Manoel Salvador Pereira Leite, Secretário Municipal de 

Turismo e Cultura, no sentido de buscar entendimentos junto ao Governo Estadual e 
Federal, solicitando apoio à cultura musical para implantação de cursos de 

aprendizagem de instrumentos de sopros e de cordas destinadas para crianças e 
adolescentes do município de Poconé – MT. 

 

Participar de bandas e fanfarras é um desejo comum nas crianças e 
adolescentes que, por muitas vezes, não tem outra forma de se aproximar de 
instrumentos musicais, de aprender a ler uma partitura ou de fazer parte de uma 

corporação musical. O Poder Público devem investir neste setor para contribuir na 
formação e na cidadania da nossa juventude. As corporações musicais são espaços 

significativos na abertura de novos horizontes para as crianças e adolescentes. A 
implantação de cursos de aprendizagem destes instrumentos servem até mesmo como 
oportunidades de formação de novos profissionais para a banda municipal. 

 
 

 
         Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 16 de abril de 2018. 

 

 
 

 

Vereadora Meyrinalva Furtado, do PSDB. 

 


