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No dia 06 de Setembro de Dois Mil e Dezenove, às Nove Horas, estiveram 

reunidos na sede da 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, A Presidente do conselho 

a Srª Andyra explanou sobre a participação no fórum da cultura na cidade de 

Juina MT onde foi muito proveitoso, principalmente se aprendeu como implantar 

o CPF da Cultura, Conselho, Plano e Fundo, em nosso Município, discutiu sobre 

a necessidade de se realizar 1º fórum da Cultura de Porto dos Gaúchos etapa 

necessária para a implantação do CPF,  que ficou definido para o dia 27 de 

Setembro de 2019, na Câmara Municipal de Vereadores a partir das 7:00 horas, 

onde  será convidado para fazer parte  as pessoas dos seguimentos Culturais e 

a sociedade civil em geral,   passando para a pauta seguinte sobre o Regimento 

interno do conselho a conselheira Carla passou a ler o Regimento que após lido, 

ouvidos as sugestões e feito as adequações onde uma delas mudou-se a 

nomenclatura do conselho, passando de CMC, Conselho Municipal de Cultura  

para CMPC Conselho Municipal de Politicas Culturais que foi aprovado pelo 

conselheiros presentes,  e que conforme consta no Regimento foi Eleito de 

Forma democrática como Vice-Presidente, a Sr.ª Juracy Machado CPF 

311.350.721-91 e RG: 0374960-6 SSP/MT, em seguida passou a discutir 

a proposta para alteração do destino das emendas parlamentares 2019 de 

Autoria da Vereadora Kelly e os Vereadores Enos e Paulo Badalo, de compra de 

instrumentos para a orquestra passando para a cultura, especificamente para a 

realização do FESCAPO/2019 que este ano será regional, onde foi aprovado 

pelos conselheiros, que será passado estas sugestões aos Vereadores 

proponente para possível alteração de destino, falou também de se destinar uma 

porcentagem do orçamento para o Fundo Municipal da Cultura para termos 

algum recurso disponível quando precisarmos para realizar algum evento de 

lazer e entretenimento cultural, Nada mais havendo a tratar eu Helio Rezer, lavrei 

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

presentes. 

 


