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INSERE  NO  CALENDÁRIO  OFICIAL  DO
ESTADO DE MATO GROSSO A TRADICIONAL
“FESTA  DAS  CERAMISTAS”,  QUE  OCORRE
ANUALMENTE,  NA  COMUNIDADE  SÃO
GONÇALO BEIRA RIO, EM NOSSA CAPITAL.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Mato Grosso, a tradicional FESTA DAS
CERAMISTAS, que ocorre anualmente, no mês de novembro, na Comunidade São Gonçalo Beira Rio, em
nossa Capital.

Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Desde o ano de 2008 a Comunidade São Gonçalo Beira Rio homenageia a arte das (os) ceramistas,
pessoas que trabalham e vivem pela cultura do Estado, por meio da “Festa das Ceramistas”, que em 2015
realizará sua oitava (8ª) edição.

A realização deste evento, pela Associação das Ceramistas de São Gonçalo Beira Rio, é uma importante
ação de incentivo aos artesãos que produzem a cerâmica mato-grossense. É, também, o reconhecimento de
um esforço continuo pela manutenção de uma atividade cultural importante para a identidade e à
sobrevivência de uma das artes mais antigas de Mato Grosso.

A cerâmica se destaca no contexto cultural porque ela se tornou a arte que mais representa o Estado de
Mato Grosso em feiras e eventos de outras regiões do Brasil. Neste diapasão, a realização de trabalhos de
preservação e conservação desta atividade cultural tão antiga quanto o surgimento da capital
mato-grossense, merece e deve prosperar; e a tradicional Festa das Ceramistas que acontece anualmente,
no mês de novembro, na Comunidade São Gonçalo Beira Rio é um belo exemplo.

A decadência da produção açucareira de Mato Grosso na década de 1930, aliada à argila abundante
acumulada nas margens do rio Cuiabá e nas várzeas, propiciou ao artesanato de cerâmica tornar-se o meio
de vida de grande parte da comunidade ribeirinha, principalmente na comunidade São Gonçalo Beira Rio,
fundada no século XVIII, localizada à margem esquerda do rio Cuiabá, a 11 quilômetros do centro da cidade,
próxima à barra do Rio Coxipó. São oitenta e cinco (85) anos de “arte”, quase um século Nobres Pares.

Por todo o exposto, diante do sucesso de todas as suas edições, do beneficio e reconhecimento dos
artesãos e a valorização da cultura de nosso Estado, levo a matéria em epigrafe para analise de meus
Nobres Pares contando com a sensibilidade unânime destes para seu regular trâmite, efetiva aprovação e
ulterior inserção no Calendário Anual do Estado de Mato Grosso.
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