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A Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, através dos Vereadores
que a compõem legítimos representantes do povo poconeano apresenta Moção de
Aplauso aos:

Grupos Folclóricos:
Balaio de Gato e projeto PRINART da Escola Estadual Bacharel Ribeiro.

Reconhecimento pela atuação de ambos os grupos existentes em Poconé ao qual
foram comprovadas suas atuações e dedicações com a cultura e o folclore bem como o
ativismo social com seus respectivos membros participantes, tornando marcante a
festividade do ultimo dia 02 de setembro durante inauguração do novo espaço da CASA
DA CULTURA.

Justificativa:
Salutar destacar o empenho da Professora Natalice Soares da Silva, a frente do

projeto PRINART ao qual valoriza a cultura do siriri junto aos estudantes desta unidade
escolar, ação merecedora desta Moção de Aplauso.

Imprescindível reconhecer o trabalho e o esforço do professor Luiz, a frente do
movimento cultural Balaio de Gato, oriundo das comunidades periféricas e com muito
brilhantismo envolve os jovens das comunidades fazendo arte e cultura, ação merecedora
desta Moção de Aplauso.

Que seja dado conhecimento desta homenagem a todos os homenageados.

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 05 de setembro de 2017.
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