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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Es tado  de  Cu l tura ,  com  cóp ia  ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário-Chefe  da
Casa Civil, a necessidade de viabilizar apoio a
10ª Festa da Pamonha no Distrito do Caramujo,
no município de Cáceres – MT.

Com fundamento no Art. 160, II, do Regimento Interno deste Parlamento Estadual, após a manifestação
favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades
supramencionadas, por meio do qual aponto e INDICO, decorrente de pleito formulado pelo Presidente da
Organização Municipal de Desenvolvimento do Caramujo, Sr. Luiz da Guia Cintra de Alcântara, a
necessidade viabilizar apoio a 10ª Festa da Pamonha, no Distrito do Caramujo, no município de Cáceres –
MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em atenção à indicação formulada, pelo decorrente de pleito formulado pelo
Presidente da Organização Municipal de Desenvolvimento do Caramujo Luiz da Guia Cintra de Alcântara, a
necessidade viabilizar apoio a 10ª Festa da Pamonha, no Distrito do Caramujo, no município de Cáceres –
MT.

A 10ª festa da Pamonha irá ocorrer nos dias 11 a 13/05/2018, é um evento tradicional do distrito do
Caramujo, o qual atrai turistas de toda a região.

A referida festa foi declarada pelo Governo do Estado como evento tradicional da manifestação popular do
Patrimônio Cultural do Estado através da Lei 9461/2010.

Com a realização da festa, é válido destacar a fomentação das potencialidades do Distrito, além da
integração das comunidades, proporcionando lazer e confraternização.

O Marco Referencial da Gastronomia como Cultura foi estabelecido com a finalidade de dar visibilidade e
fortalecer os modos de vida e as práticas alimentares das populações tradicionais, os saberes enraizados no
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cotidiano e também as atividades produtivas, comerciais, culturais, educacionais e artísticas, que decorrem
da relação com a comida, à sociedade e o território.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Janeiro de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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