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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", a MT Artes, pela relevante atuação na
propagação cultural através da arte.

JUSTIFICATIVA

A primeira edição do MT Artes foi pra lá de um sucesso. Na oportunidade foram premiados artistas de
diversos nichos, privilegiando a arte como um todo. Realizada no dia 09.06.2021, premiação contou com
apresentações da cantora Seven Monica, Johnny Everson e banda, o grupo de cururueiros Siriri Elétrico,
dançarino Nicolas e a dupla Dois a Um.
O Diretor do Cine Teatro Cuiabá e da MT Escola de Teator, Sr. Flávio Ferreira, explica a importância do
prêmio criado: “Esse Prêmio foi criado para valorizar a cultura de Mato Grosso. É importante dizer que não
se está premiando os melhores, e sim indicando alguns trabalhos para fortalecer a classe artística, para que
as pessoas percebam a importância da arte e da cultura neste momento de pandemia. O que tem amenizado
nossas dores e acalmado nossos corações neste momento tão difícil é a cultura”
Assim, além de prestigiar inúmeras classes sociais, houve a enfatização da cultura do Estado de Mato
Grosso, para que a população pudésse, ao menos que temporariamente, cerrar os olhos para todo o caos
que a Covid-19 vem causando no Estado, no País e no mundo.
Diante do exposto, peço ao soberano Plenário a merecida aprovação da presente proposição legislativa.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Junho de 2021
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