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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado requerimento ao Excelentíssimo Senhor Leandro Falleiros
Rodrigues Carvalho, Secretário de Estado de Cultura, solicitando que envie a este Poder informações e os
respectivos documentos probandis acerca dos investimentos em Cultura referentes ao ano de 2015, mais
especificamente a respeito dos seguintes questionamentos:

•Qual o valor do orçamento realizado somente na cultura no ano de 2015?;

•Relacionar as áreas da cultura que esses recursos foram destinados;

•Relacionar as regiões que os recursos da cultura foram destinados;

•Quais foram os critérios técnicos utilizados na distribuição desses recursos?;

•Esses critérios foram bem divulgados?;

•Os critérios de desenvolvimento de projetos foram orientados? Como foi a orientação por região?;

•Há a necessidade de técnico para desenvolver esses projetos? Qual a cobertura que a Secretaria de Estado
de Cultura proporcionou por região para que esses projetos pudessem ser feitos para atender agentes da
cultura, embora leigos em projetos?;

•Apresentar o valor executado por região e a proporção desse valor referente ao valor total;

•Existe alguma resolução do Conselho Estadual de Cultura quanto aos critérios de distribuição dos recursos
da cultura?;

•Caso existam critérios de distribuição, estes foram cumpridos no ano de 2015?;

•Encaminhar a relação de cada projeto, o valor, a área de atuação, a região contemplada, o autor, o período
de contemplação do projeto, o nome do técnico que analisou o projeto, sua formação, sua localidade de
moradia e se o projeto atingiu as metas. Caso tenha havido reprovação, o motivo dela;

 



•Explicar de forma técnica o por que de alguns projetos terem sido rejeitados e outros aprovados, conforme
resolução n.º 18/2015/CEC/SECEL/MT.
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JUSTIFICATIVA

Temos a cultura como um dos mecanismos para combater os graves problemas socieconômicos de nosso
país, por interferir na autoestima de maneira surpreendente, atribuindo valor, identidade, disciplina e
motivação para mudar. A cultura proporciona prazer em ser, fazer e pertencer, que são estes os prazeres
sadios do bem viver que se contrapõem ao arriscado e mortal prazer das drogas e da tendência da
autodestruição. O indivíduo comprometido com a cultura é mais feliz, tem sua identidade pessoal e social
fortalecidas e um psíquico mais equilibrado por permitir-se criar e ser alguém.

Cultura é inclusão, é uma porta de entrada para que tenhamos uma sociedade mais humana, sensível,
generosa, tolerante, com novos saberes e novas posturas. É considerada pela Constituição Brasileira como
um bem e um direito de todo cidadão, mas muitas vezes é deixada em segundo plano pelo setor público e
suas diversas autoridades. A Secretaria de Cultura não pode ser considerada um mero “apêndice”, mas sim,
precisa ser um órgão que tenha como real missão a construção, expansão e fortalecimento de sua pasta.

O Fundo Estadual de Fomento à Cultura é destinado a proporcionar suporte financeiro à administração
estadual das políticas de cultura e apoiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de
direito público ou privado, todos os povos, representantes de culturas remanescentes e tradicionais, com a
finalidade de estimular e fomentar a produção artístico-cultural neste Estado

O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura, e do Conselho Estadual de
Cultura, colocaram em circulação editais para a seleção de projetos de espetáculo, com o intuito de
democratizar o acesso à arte e à cultura, promovendo a descentralização dos espetáculos e o fortalecimento
do segmento no Estado, incentivando o intercâmbio de ideias e experiências, o encontro de artistas, a
ampliação de novas plateias e a circulação de grupos e artistas estabelecidos em Mato Grosso.

Dessa forma, o presente requerimento tem por escopo esclarecer informações acerca das referidas
aprovações de projetos culturais e de investimos na área da cultura em 2015.
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