ATA Nº 02/2019

No dia 16 de agosto de Dois Mil e Dezenove, às nove Horas,
estiveram reunidos na SEMATUR, Secretaria Municipal de Meio
Ambiente Turismo e Cultura localizada na Avenida Guilherme Meyer,
s/n, Centro de Porto dos Gaúchos – MT, os membros do Conselho
de Cultura, onde entre os assuntos está a substituição de membros
no conselho, Andyra Maria Pinheiro Piovisan, Janderson Perim dos
Santos , Elaine Maria Polineni, Carla Boone da Conceição, João
Manoel Cavalieri, Veridiana Silvério de Almeida, e Hélio Rezer.
Iniciou-se a reunião lendo a ata da reunião anterior que após lida foi
aprovada pelos presentes, em seguida a presidente do conselho Srª
Andyra Maria Pinheiro Piovisan usou a palavra agradeceu a
presença de todos e falou da Viagem dela Andyra numa reunião em
Cuiabá representado a CIB e o Jandeson para tomar posse do
Conselho estadual de Cultura, representando o Vale do Juruena e
em especial o nosso Município, no dia 31 de julho e 01 de agosto,
onde vai sair um edital para projetos da cultura popular, com 30
prêmios no valor de 30 mil reais cada que será pago até dia 30 de
novembro de 2019, e foi aberto o edital municipal para o plano do
livro e leitura, com repasse do fundo a fundo, que vai contemplar as
bibliotecas com até 10 mil Reais, e vão lançar um edital de literatura,
que terá 400 mil Reais para edição de livros, foi sugerido pelo
conselho que se repasse as escolas sobre este edital para despertar
interesses na crianças e jovens, em outubro e Novembro terá em
Cuiabá o MT CRIATIVO na área de economia criativa, vai abrir um
edital de apoio aos museus e será de fundo a fundo, de 500.000 reais
no total, falou também que foi adquirido 50 camisetas para serem
usados pelos integrantes da Fanfarra Municipal, passou a falar sobre

o convite para participar de um fórum de cultura na cidade de Juina
MT, que acontecerá nos dias 22,23 e 24 de Agosto de 2019, em
seguida a Sr.ª Andyra falou que a Veridiana estará em Sinop nos
dias 20 e 21 deste mês participando de um curso sobre conservação
de peças de museu, foi sugerido também fazer um trabalho
juntamente com as secretárias: de Saúde, Assistência Social,
Educação e Esporte e Lazer um trabalho sobre prevenção ao suicídio
e Valorização a Vida, outra pauta foi a substituição de membros do
conselho Municipal de cultura para adequarem os membros do
conselho as suas representatividades, onde representando os
produtores Culturais: substituindo o Tiago Correia Portes ficou o
Janderson Perim dos Santos CPF: 045.597.061-07, RG.2134811-1
SESP/MT e na Área governamental: substituindo a Maria Auxiliadora
de Lima ficou o João Manoel Cavalieri CPF: 362.244.801-68 RG:
0512909-5 SESP/MT e no lugar da Juraci Machado ficou a Carla
Boone da Conceição CPF: 039.536.031-59 , RG: 2194836-4 SSP/MT
representando a área da Sociedade Civil: substituindo a Jane da
Silva ficou a, Juraci Machado CPF: 311.350.721-91 e RG: 03749606 SSP/MT e Substituindo a Marta Silveira ficou a Veridiana Silvério
de Almeida CPF 035.293.401-89 e RG: 2169602-0 SSP/MT, e
Substituindo Eder Alfredo dos Santos Contreiras a Maria Auxiliadora
de Lima CPF: 315.435.884-68 RG: 436553 SSP/RN e na Secretária
Executiva do Conselho: entrará como suplente Helio Rezer, CPF
270.302.291-34 RG 289584 SSP/MT,

Nada mais havendo a

tratar as 10:50 eu Hélio Rezer, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

