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Concede a Medalha Lenine Póvoas de Honra ao
Mérito  Cultural  a  ASSOCIAÇÃO  CULTURAL
FLOR  RIBEIRINHA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Medalha Lenine Póvoas de Honra ao Mérito Cultural a ASSOCIAÇÃO CULTURAL FLOR
RIBEIRINHA.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

A presente condecoração foi instituída no Estado de Mato Grosso através da Resolução Legislativa nº759 de
2007 em homenagem a um dos homens públicos mais atuantes nos campos político, social e cultural do
Estado de Mato Grosso, o Dr. Lenine de Campos Póvoas que, entre tantas atividades foi historiador, escritor,
advogado, professor universitário, fundador do Tribunal de Contas do Estado, Vice-Governador e membro da
Academia Mato-Grossense de Letras.

No artigo terceiro da Resolução nº 759/2007 estão elencados os requisitos necessários para ser merecedor
de tamanha honraria, a saber: Art. 3º A Medalha LENINE PÓVOAS de Honra ao Mérito Cultural será
concedida, unicamente, por reconhecimento a trabalhos prestados, a ações de incentivo, pesquisa, ensino e
divulgação da cultura mato-grossense.

Reconhecer a trajetória e o magnífico trabalho da ASSOCIAÇÃO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA, idealizada
e fundada pela Mestre da Cultura Domingas Leonor da Silva, que tem “seu berço” na comunidade SÃO
GONÇALO BEIRA RIO,onde há mais de 25 anos não mede esforços no resgate, manutenção, proteção e
difusão da cultura popular, sobretudo o Siriri e Cururu, bem como com outras formas de expressão da cultura
regional em todo o Estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo.

Porem as atividades da ASSOCIAÇÃO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA se estendem, vão além das danças
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regionais e oferece, ainda: “Oficinas Artísticas”, “Projeto Semente Ribeirinha”, “Projeto Mais Cultura nas
Escolas” e o “Projeto Flor da Idade”. A Associação Cultural, através do Grupo Flor Ribeirinha já “levou e
apresentou” a nossa cultura por vários estados; Fortaleza, Santa Catarina (Joinvile), Minas Gerais, Rio
Grande do Sul (Porto Alegre) e Rio de Janeiro (2016 durante a realização das Olimpíadas e Para-
Olimpíadas).

A cultura regional já é conhecida e reconhecida, através do Grupo Flor Ribeirinha, em vários Países entre os
quais destacamos: Coréia do Sul, França, Turquia, Peru, Paraguai, Itália e Rússia (turnê européia em 2018).
Ante o exposto, está plenamente justificada a apresentação do presente Projeto de Resolução, como forma
de se prestar uma justa homenagem a ASSOCIAÇÃO CULTURAL FLOR RIBEIRINHA que sempre
demonstrou sua profunda dedicação às artes e à cultura de nosso Estado. Assim sendo, em reconhecimento
pela incansável dedicação em manter as manifestações artísticas e culturais de nosso Estado de Mato
Grosso, solicitamos, aos Nobres Pares, a aprovação da matéria em comento.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Junho de 2019

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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