
 

 

 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N. º 006/2022, DE 18 DE JULHO DE 2022 

 

Dispõe sobre o Concurso de Poesia 

Tradicionalista - Prêmio Patrão Humberto 

Provim, e dá outras providências.  

 

A BANCADA DO MDB DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Orgânica e o Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta ao Egrégio 

Plenário, o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 1º - Dispõe sobre o Concurso de Poesia Tradicionalista, que 
será realizado pelo município de Maximiliano de Almeida, podendo firmar 

parceria com a Secretaria Municipal Educação e Cultura, com o CTG 

Sentinela do Inhandava e Escolas Municipais e Estaduais do Município. 

Parágrafo Único – O concurso será realizado junto das festividades 
da semana farroupilha, fazendo parte do calendário anual de planejamento 
de eventos, e selecionará poesias com tema tradicionalistas da cultura 

gaúcha, visando estimular as nossas tradições, valorizar e divulgar a poesia, 

além de promover o surgimento de novos talentos. 

Art. 2º - O concurso contempla as seguintes categorias: 

I - Mirim de 08 a 12 anos completos. 

II - Infanto-juvenil, de 13 a 16 anos completos. 

III - Juvenil, de 16 a 18 anos completos 

Art. 3° - As inscrições serão gratuitas para as 03(três) categorias e 
serão realizadas a partir do dia 01/08/2022, em horário de expediente, 

encerrando-se em 12/09/2022 às 18:00h, na Secretaria Municipal de 

Educação de Cultura do Município. 

Art. 4° - Para realizar a inscrição o participante deve: 

I - Preencher ficha de inscrição, assinada pelo aluno participante e 

pelo Diretor(a) da Entidade Escolar que frequenta e representa. 

II –Preencher termo de autorização do responsável, de uso de 

imagem e voz, nos sites do município e nas mídias sociais. 

III –Fornecer Carteira de Identidade com foto e CPF. 

IV – Fornecer cópia da letra da poesia com a indicação do autor. 

 



 

 

 

Parágrafo Único -O participante não poderá fazer duas inscrições, 

sob pena de desclassificação. 

Art. 5° - A Escola participante poderá inscrever até 15 (quinze) 

prendas e 15 (quinze) peões em cada categoria. 

Art. 6° - O Concurso de Poesia Tradicionalista - Prêmio Patrão 

Humberto Provim será realizado na sede social do CTG Sentinela do 

Inhandava, e composto por duas fases: 

I – A fase de classificação será realizada no dia 14/09/2022, com 
início às 8h00 com a participação de todos os inscritos, que serão 

devidamente avaliados por uma comissão de avaliadores, classificando as 

três melhores interpretações de cada categoria; 

II – A fase final será realizada no dia 17/09/2022, com início às 
18h00, sendo escolhida a melhor interpretação, de cada categoria, dos 

participantes já classificados; 

Art. 7° - As apresentações serão por categoria, chamados os 

participantes para se apresentar por ordem alfabética; 

Art. 8° - Para critério de avaliação, as declamações das poesias 

serão examinadas com notas de 1(um) a 10(dez), podendo ser fracionadas, 

observando os seguintes critérios: 

I- Fundamentos da voz:  

a-Inflexão e impostação da voz: 1(um) ponto. 

b- Dicção: 1(um) ponto. 

II - Transmissão da mensagem poética: 3(três)pontos. 

III - Expressão facial e gestual: 1(um) ponto. 

IV - Fidelidade ao texto: 1(um) ponto. 

V - Traje típico: 0,5(meio) ponto. 

VI - Pontualidade: 0,5(meio) ponto. 

VII – Postar, em rede social, gravação em vídeo declamando a 

poesia: 1(um) ponto 

VIII - Voto popular – Pelo Público presente, interpretação mais 

votada: 1(um) ponto. 

Parágrafo Único - O traje típico gaúcho somente será avaliado, na 

fase final do Concurso. 

 



 

 

 

Art. 9° -A Comissão Avaliadora será formada por uma equipe 

técnica, com experiencia na modalidade de declamação que será constituída 
de 03(três) avaliadores, sendo constituída uma Comissão Avaliadora para 

cada fase. 

§ 1° - As decisões das Comissões Avaliadoras, quanto à atribuição 

de notas aos concorrentes, são irrecorríveis. 

§ 2° - O resultado final de cada fase será entregue em envelope 
lacrado ao Patrão do CTG Sentinela do Inhandava, que divulgará os 

resultados aos concorrentes. 

§ 3° - Os trabalhos do evento do Concurso de Poesia 
Tradicionalista - Prêmio Patrão Humberto Provim, poderão ser coordenados 
por um membro designado pela Secretaria Municipal de Educação, que 

atuará na organização documental e das apresentações, não podendo opinar 

ou interferir nos trabalhos da comissão avaliadora. 

Art. 10 - As apresentações serão por categoria, sendo que: 

§ 1° - O concorrente, após ser chamado terá um tempo de 

tolerância de 2(dois) minutos para iniciar sua apresentação. 

§ 2° - A apresentação da interpretação da poesia não poderá 

ultrapassar a 8(oito) minutos. 

§ 3° - Os Organizadores não se responsabilizam pelos trajes 

tradicionalistas, transportes e alimentação. 

§ 4° - Na fase classificatória, os participantes deverão estar 

acompanhados pelos professores ou responsáveis. 

§ 5° - Na fase final, os participantes classificados deverão estar 

acompanhados pelos pais ou responsáveis pelo menor de idade. 

§ 6° - Na interpretação da poesia, o participante poderá utilizar 
acompanhamento de gaita ou violão a seu critério e responsabilidade, no 

entanto,  não será objeto de avaliação. 

§ 7° - O resultado final será divulgado pelo Patrão do CTG, com a 
entrega da premiação, logo após o jantar, com a apresentação ao público 

presente das três melhores poesias interpretadas. 

§ 8° - Serão divulgados no site do município e nas mídias sociais, 

somente a interpretação vencedora de cada categoria. 

Art. 11 – O aluno participante com a melhor interpretação e 
vencedor de cada categoria e a Entidade Escolar, na qual o aluno vencedor 

está matriculado, poderão receber prêmio em dinheiro a ser decidido pela 
Administração Municipal, além da possibilidade de os participantes 

receberem troféu de participação. 



 

 

 

 

 

Art. 12 - Casos omissos neste regulamento, serão deliberadas 
pelos -seus promotores e parceiros e divulgadas por ato, do representante da 
Secretaria Municipal da Educação, para que todos os participantes tenham 

dele conhecimento. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

adaptando-se ao calendário de eventos do município. 

 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

MAXIMILIANO DE ALMEIDA, EM 20 DE JULHO DE 2022 
 
 

 
 

 
André Fernando Zucunelli (MDB) 

 

 
 
 

Daiane Barancelli (MDB) 
 

Cláudio Grando (MDB) 
 

 
 
 

Euclides Dal Bello (MDB)

 

 

 

  



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.º 06/2022. 

 

Excelentíssimos Vereadores e Vereadoras. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores além de ser a representação da 

população ela pode criar programas e projetos que interajam com a 
comunidade, o presente projeto é mais uma ferramenta para essa ligação 

com a comunidade e forte apreço ao desenvolvimento da educação e cultura 

no nosso município. 

É muito importante incentivarmos o pensamento e o 
desenvolvimento intelectual do nosso povo, principalmente em relação aos 

jovens, pois estão em fase de aprendizado e criação cultural. 

O projeto tem o objetivo de incentivar e proporcionar experiências 

de autoria e protagonismo às crianças e jovens na valorização da leitura e da 
escrita como forma de expressão e, aliado ao fortalecimento da Cultura 
Gaúcha, proporcionar, também, o acesso aos bens culturais, valorizando a 

identidade e o orgulho de ser gaúcho, de um povo que acredita e honra as 

suas tradições. 

Além disso, a inserção do jovem e a família em um ambiente de 
valores, onde se aprende a ser um cidadão que participa e que luta por um 

ideal comum, desperta um senso de comunidade, fundamental nos dias de 
hoje, que colabora para a manutenção da nossa cultura e identidade, além 

de manter acesa a chama do nosso tradicionalismo gaúcho. 

Portanto, compreendendo a importância da elevação da poesia 
tradicionalista, bem como suas respectivas expressões artístico-culturais e 

campeiras, à condição de manifestações da cultura nacional, é que peço o 

apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente projeto. 

Bancada do MDB de Maximiliano de Almeida, julho de 2022. 


