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REQUERIMENTO PARA QUE A SECRETARIA E DIRETORA MUNICIPAL DE 

CULTURA POSSAM OFERECER ESCLARECIMENTOS A ESTA CASA DE LEIS SOBRE 
ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIO-CULTURAL. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato 
Grosso, Vereador Ademir Aparecido Zulli e demais colegas Edis desta Casa Legislativa, 

conforme preceitua os artigos 150 a 152 do Regimento Interno da Câmara, apresento 
REQUERIMENTO que após dado ciência e aprovado pelo Soberano Plenário, seja 
encaminhada esta propositura as Excelentíssimas Senhoras: 

Secretária Municipal de Educação e Cultura, Ornella Falcão; 
Diretora Municipal de Cultura Márcia Aparecida Santos Prolo; 
  

Para que em uma reunião agendada por Vossas Senhorias possamos ponderar 
sobre os seguintes temas: 

 
1 – Identificar os membros do conselho Municipal de Cultura; 
2 – Ampliar o tratamento igualitário para com os produtores culturais e todos 

envolvidos com movimentos culturais e folclóricos; 
3 – Viabilizar a possibilidade do Departamento de Cultura ofereça assessoria 

gratuita para produtores culturais busquem recursos através de projetos estaduais, 

nacionais e internacionais; 
4- Catalogar o que realmente faz parte do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural 

de Poconé. 
5- Valorizar iniciativas de preservação a cultura como do Museu particular da Vovó 

Bem (Maria Piedade); 

7 – Buscar a criação do Portal da Cultura para acesso digital aos bens culturais, 
incluindo filmes, música, livros, bibliotecas, museu, arquivos públicos e históricos da 

cidade. 
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8 – Maiores esclarecimentos sobre as leis de incentivo a cultura e o folclore. 

9 – Se há necessidade de Reformular Leis Municipais e dar publicidade: Lei 
Municipal da Cultura e Folclore e o Fundo Municipal da Cultura; 

10 – Esclarecimentos sobre a lei federal referente ao ensino de música nas escolas 
e sua aplicação em Poconé; 

11 – Esclarecimentos com os ex membros e atuais membros do Grupo “Os 

Mascarados” a melhor forma de seu fortalecimento e Banda Municipal; 
12 – Discutir a criação de Lei Municipal que ofereça investimentos com contratação 

de Artistas, Músicos e Bandas sejam investidos 70% com profissionais de Poconé; 

13- Discutir a implantação do Circuito Municipal de Arte e Cultura através dos 
espaços compatíveis da prefeitura, escolas públicas, e praças. 

13 – Esclarecer sobre a possibilidade de 2018 haver a distribuição do Calendário 
Festivo, Folclórico e Cultural de Poconé dando publicidade às festas existentes em todo o 
município; 

14 – Esclarecimento sobre a possibilidade de ocupar os espaços públicos com a 
realização de atividades culturais, desde rodas de viola, saraus entre outras ações, de 

iniciativa do poder público e auxiliando na logística para iniciativas privadas e parcerias; 
 
 

 JUSTIFICATIVA: 
 
Reiteramos que os referidos esclarecimentos poderão nortear esta casa de leis em 

se fazer presente, apoiando as possíveis atividades do Departamento de Cultura, bem 
como podendo contribuir com Indicações e projetos de lei, 

 
 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 22 de maio de 2017. 
                         

 
Vereador Walney Rosa – PV 

 


