CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA GABRIEL VANDONI BARROS
CNPJ: 03.561.974/0001-32
FONE: (67) 3231-6770

Requerimento :: Requerimento de Urgência Especial: 700 / 2018
Autor: Ver. André da Farmácia

Requeiro a Mesa, Ouvido o Douto Plenário na Forma Regimental que seja enviado expediente ao
Prefeito Marcelo Iunes com cópia ao Secretário de Turismo Antônio Rufo Vinagre solicitando estudo
relacionado ao Espaço Gourmet – Cultura e Arte Culinária tem como objetivo ampliar e divulgar a
nossa cultura através dos temas propostos (culinária, cultura e artesanato) e de efetivar a feira como mais
uma opção de laser e entretenimento dos corumbaenses e turistas.A proposta além de valorizar nossas
raízes culturais, também dá oportunidades econômicas para muitas famílias.
Objetivo Específico:

Valorizar a culinária regional, bem como a dos imigrantes residentes em nossa cidade, interagindo
e ampliando nosso paladar;
Divulgar e valorizar a cultura de uma forma ampla na música de todos os estilos (recital, gospel,
banda, solo, etc.), teatro, dança (regionais, clássicas, popular, etc.);
Expor criações artísticas de nossas belezas através de nossos artesanatos, assistindo muitos
projetos que incentivam a criações dos mais diversos estilos de artes.
Incentivar a economia local e gerar renda para famílias participantes do projeto.

Metodologia

Será lançado um edital com todos os pré-requisitos para a participação;
As barracas deverão ser padronizadas;
A feira deve acontecer uma vez na semana, no período noturno, no bairro Nova Corumbá, sendo
facultativo quando houver os eventos tradicionais;
As apresentações culturais serão estabelecidas em parceria com a secretaria de cultura, e
divulgadas semanalmente;
Haverá anualmente um concurso da culinária local onde será lançado o desafio de um ingrediente
regional para a composição de um prato. Os clientes da feira irão dar notas para os pratos, tendo
um prazo para percorrer quantas barracas quiser, e ao final de um mês os votos serão
contabilizados, levando o prêmio de vencedor quem obtiver o maior número de pontos.

Avaliação
Será realizada anualmente uma pesquisa de satisfação e sugestões das atividades realizadas. Os dados
coletados serão analisados (pontos positivos e negativos) e encaminhados para o órgão competente para
eforçar o que foi bem avaliado e possíveis mudanças e reestruturação nas atividades que receberam
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pontos negativos.
Justificativa: Com uma população em torno de 110 mil habitantes, Corumbá tem uma rica e diversificada
cultura. Nelas se apresentam a culinária com comidas típicas,músicas, danças das mais variadas
influências e artesanatos desenvolvidos a partir de nossas belezas naturais como também muitos
derivados de projetos sociais entre outros. Essa variedade podemos ver em datas comemorativas, porém o
projeto “Espaço Gourmet – Cultura e Arte Culinária”, propõem uma feira permanente onde todos
esses temas estarão presentes, valorizando e disseminando, tanto para a própria população, quanto para os
turistas que visitam nossa cidade. Pela distância entre nossa cidade e a capital, o que dificulta e muito, a
busca pela variedade de laser, a feira vem suprir em parte essa demanda por eventos culturais durante o
período entre as datas comemorativas.

SALA DAS SESSÕES, 10 de dezembro de 2018

André da Farmácia
Vereador(a) - PTB
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Tramitação
Data:
12/12/2018

Situação do
documento:
Encaminhado

Status do tramite:
Em Trâmitação

Observação:
PROVIDENCIADO ATRAVES DO OFICIO Nº 1543/2018
PROVIDENCIADO ATRAVES DO OFICIO Nº 1544/2018
Data:
10/12/2018

Situação do
documento:
Lido

Status do tramite:
Em análise

Data:
10/12/2018

Situação do
documento:
Em votação

Status do tramite:
Aprovado
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