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No dia 03 de Abril de Dois Mil e Dezenove, às Dez Horas e Trinta Minutos, 

estiveram reunidos na SEMATUR, localizada na Avenida Guilherme Meyer, s/n, 

Centro de Porto dos Gaúchos – MT, os membros do Conselho de Cultura, 

Andyra, Maria Auxiliadora, Maria Angélica, Adriano, Alice, Moacir e Vanea. 

Iniciou-se a reunião lendo a ata da reunião passada. Foi falado de se fazer a 

substituição de alguns membros do conselho, onde ficou sugerido alguns nomes 

para fazer o convite, como por exemplo no lugar da Jeane chamar a Naor, no 

lugar da Marta chamar a Esleni, no lugar do Thiago chamar o Escadinha, e no 

lugar da Vanea o Hélio. Foi falado de no momento do convite para os novos 

membros, entregar uma relação da função do Conselho da Cultura, para quando 

os mesmos aceitarem participar já saberem o que eles podem fazer. Foi falado 

de se fazer um Plano Municipal de Cultura onde tentaremos colocar uma 

porcentagem de algum imposto para ir para o Fundo da Cultura para termos 

algum recurso disponível quando precisarmos para realizar algum evento de 

lazer e entretenimento cultural. Onde foi falado também que pegaremos um 

modelo com Juína para termo uma base para fazermos o nosso. Foi falado 

também a respeito do Projeto Pulsação, que depois que o mesmo passou para 

a Secretaria de Assistência Social, está tendo muito pouco participação dos 

alunos, e que o mesmo não está dando certo do jeito que está, até na Orquestra 

Sinfônica está tendo pouca participação dos alunos. Foi falado também que o 

antigo Projeto Pulsação nunca teve uma lei que o regulamentasse. O vereador 

Moacir falou da Assembleia Itinerante que a Câmara Municipal de Vereadores 

vai realizar no decorrer do ano na Gleba São João e em Novo Paraná, onde 

estão com várias ideias, como por exemplo fazer 2ª via de documentos, levar 

atendimentos de saúde e atividades culturais para a população ter mais interesse 

em participar. Foi falado também de se voltar a Secretaria de Cultura para a 

Secretaria de Educação, como no início que o Projeto Pulsação foi criado, pois 

sempre teve mais participação dos alunos nessa época. Foi falado também da 

Biblioteca Pública Municipal, que foi mudada para o mesmo prédio onde funciona 

a Assistência Social, e que não está adequada para atender ao público que a 

frequenta, pois é muito escura e tem pouca ventilação. Foi falado de se fazer um 

concurso para incentivar a população a estar indo na Biblioteca, onde foram 



 
 

apresentados alguns projetos e o escolhido foi o Projeto de Poesias, foi também 

escolhidos alguns prêmios de incentivo a participação da população, como por 

exemplo: uma coleção de livros, uma bicicleta e um tablet. Foi falado que hoje 

vamos ter uma visita no Museu da Colonização Guilherme Meyer de acadêmicos 

da UNEMAT de Juara, das 19:00 horas até as 22:00 horas, onde os mesmos 

estarão para realizar uma pesquisa. Foi falado da Festa de Aniversário de 

Fundação Política de Porto dos Gaúchos que estará completando 64 anos, e 

que será comemorado nos dias 04 e 05 de Maio de 2019, com Apresentações 

Culturais na Praça Pública e Motocross. Foi decidido também que as reuniões 

ordinárias do Conselho de Cultura serão de 02 em 02 meses, e que a próxima 

será em Junho. Nada mais havendo a tratar eu Vanea Aparecida Cupaioli lavrei 

a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais 

presentes. 

 

 

 

  


