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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé - MT. 
 

 

 
A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, ouvido o Plenário, INDICA as Suas Excelências Senhores Ataíl Marques do Amaral, 
Prefeito Municipal, Manoel Salvador Pereira Leite, Secretário Municipal de Turismo e 
Cultura, com copia ao Senhor João Benedito da Silva, Presidente do Grupo Folclórico os 

Mascarados, a necessidade de estudar a viabilidade da realização de processo seletivo 
escrito e pratico para grupo de menor aprendiz composto de menores adolescentes com 
faixa etária entre 14 á 17 anos para serem selecionados e remunerados como membros 

(dançarino) do grupo de mascarados de Poconé, e o mesmo com termino quando 
completar maior idade ou o prazo do seletivo, com vigência de 02 anos prorrogados por 

igual período. 
 

 

E também o grupo profissional que será de 18 á melhor idade para serem 
selecionados e remunerados como membros (dançarino) através de processo seletivo 

escrito e prático.  
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A dança dos mascarados é uma manifestação folclórica realizada na 
cidade de Poconé sua origem está associada há uma miscigenação das tradições 
indígenas, africana e europeia. Essa tradição presta louvor a São Benedito, a Nossa 

Senhora do Rosário e outras atividades religiosas. Antes, estas atividades só ocorriam em 
Poconé, hoje ganhou corpo, bastante divulgado, participa de eventos em várias 

localidades dentro e fora do Estado de Mato Grosso. Os mascarados é uma dança  
realizada  apenas por homens, que formam de 08 a 14 pares separados por dois cordões, 
de um lado os homens, vestidos de mulheres,  que fazem o papel das damas, e do outro, 

homens que fazem o papel de galanteadores, como não são números elevados de 
participantes diante da importância do papel que desempenha na apresentação dessas 
atividades culturais sempre elevando da melhor forma possível o nome do município de 

Poconé, entendemos que a realização dos processos seletivos são necessários para serem 
remunerados pelo poder público como profissionais da cultura poconeana, uma vez que o 

fundo para o mascarado é o suficiente para arcar com as despesas remuneratórias, 
esperamos contar com a acolhida do Poder Executivo. E contendo o grupo da vaga de 
reserva que poderão ensaiar constantemente como de costume. 
 

 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, 31 de Agosto de 2018. 
 

 
 

                   Vereadora Neya de Prof. Francionei, MDB. 

 
 


