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Indica ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado de Cultura, a necessidade de reabertura
do Memorial Rondon, localizado no Distrito de
Mimoso,  município  de  Santo  Antônio  de
Leverger  -  MT.

Com fundamento nos artigos 154, VII e 160 e seguintes do Anexo I do Regimento Interno, depois de ouvido
o Soberano Plenário, requeiro que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Cultura, a necessidade de reabertura do Memorial Rondon, localizado no Distrito de
Mimoso, município de Santo Antônio de Leverger – MT.

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal do Brasil dispõe, como competência comum dos Entes Federados, propiciar os
meios de acesso à Cultura, e elucida da seguinte forma:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais.

A mesma garantia é prevista na Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme seu o artigo 247, vejamos:

Art. 247 O Estado de Mato Grosso, através de seus Poderes constituídos, da
sociedade e de seu povo, garantirá a todos pleno exercício dos direitos
culturais, respeitando o conjunto de valores e símbolos de cada cidadão e o
acesso às fontes de cultura, nacional e regional, apoiando e incentivando a
produção, a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Ressalto que o Memorial Rondon tem uma sublime importância cultural, conforme já reconheceu o Poder
Executivo de Mato Grosso.

Próximo a Baía de Chacororé, um dos portões de entrada para o pantanal
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mato-grossense e cercado por uma bela paisagem, o Memorial Rondon é
uma boa opção de lazer e entretenimento cultural para o fim de semana.

(...)

Construído com o propósito de salvaguardar parte da história e dos feitos de
Marechal Rondon, mato-grossense nascido no distrito de Santo Antônio de
Leverger, o Memorial abriga um importante trabalho documental idealizado por
Friedlander. Obstinado, o fotógrafo desbravou, por mais de um ano, alguns
dos caminhos trilhados por Rondon, tendo como base os trabalhos realizados
pela Comissão chefiada pelo marechal. (Memorial Rondon é opção de lazer
e entretenimento cultural. Publicado em: 22 de março de 2017. Disponível
e m :
<<http://www.cultura.mt.gov.br/-/5999538-memorial-rondon-e-opcao-de-lazer-e
-entretenimento-cultural>>)

Esta indicação é justificada pela urgente necessidade da reabertura do Memorial, garantido a sociedade o
acesso ao pleno exercício constitucional à cultura.

Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar a presente indicação legislativa, esperando-se que a
mesma seja coroada exitosa através de sua exequibilidade pelo Poder Executivo Estadual, medida de direito
e da mais lídima justiça social.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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