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ATA Nº 01/2018 

No dia 10 de Abril de Dois Mil de Dezoito, às Dezessete Horas e Dez 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 Pinheiro Piovisan, Maria Auxiliadora de Lima, Nolar Soares de 

Almeida, Moacir Sebastião de Castro, Marilda Aparecida Oliveira, Alice Rezer, 

Claudinéia Fortunato da Palma, Maria Angélica de Araújo Figueiredo, Adriano de 

Souza Franco, Alexandra dos Santos Barbosa Franco e Vanea Aparecida 

Cupaioli. Foi falado dos Instrumentos da Orquestra Sinfônica que foram 

comprados com o dinheiro que a Promotoria de Justiça de Porto dos Gaúchos 

doou no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), onde foram pegos três 

orçamentos de instrumentos de sopro, o qual a Moveis Quiles de Porto dos 

Gaúchos ganhou com o valor mais barato no valor de R$ 19.230,00 (Dezenove 

Mil Duzentos e Trinta Reais), ficando um saldo de R$ 770,00 (Setecentos e 

Setenta Reais) que foram comprados os uniformes para os participantes da 

Orquestra Sinfônica Municipal. Sendo que foram compradas 23 camisetas de 

gola polo, no valor de R$ 35,20 (Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos) cada 

uma, totalizando o valor de R$ 809,40 (Oitocentos e Nove Reais e Quarenta 

Centavos).  Foi falado que contratamos o maestro para ensinar as crianças, 

jovens e adultos a tocar esses instrumentos. Foi falado de fazer apresentações 

durante o dia em Porto dos Gaúchos e no Distrito de Novo Paraná e na Gleba 

São João, em frente aos comércios para divulgar a Orquestra Sinfônica de Porto 

dos Gaúchos, e assim conseguir mais pessoas participando da mesma. O 

instrutor da Orquestra Sinfônica fez a partitura do Hino de Porto dos Gaúchos, 

que até o momento não tinha a partitura. Foi falado que tem crianças de Novo 

Paraná querendo tocar, porém não tem como levar esses instrumentos pra lá, 

nem tem como trazer as mesmas para terem aulas aqui no Projeto Pulsação, 

pois precisaria de um ônibus para transporte das mesmas. Foi falado que o 

Museu da colonização Guilherme Meyer está cadastrado no IBRAM (Instituto 

Brasileiro de Museus). A Andyra agradeceu aos vereadores da Câmara 

Municipal que destinaram uma emenda impositiva para compra de ar 

condicionado, móveis e equipamentos para o Museu.  Foi assistido um vídeo da 

Orquestra Sinfônica de Nova Mutum. Foi falado que a SEMATUR irá fazer 03 

barracas, pois aconteceu o Evento Assembléia Itinerante e eles deixaram umas 

lonas, que iremos aproveitar para fazer a cobertura dessas barracas, para serem 

utilizadas nos eventos do Município e em especial nas Feiras da Lua, que 

sempre acontecem em nossa cidade. Foi falado que a próxima Feira da Lua será 

em comemoração ao dia das Mães. Foi decidido o Calendário de Reuniões do 

Conselho que será toda 1ª Terça-Feira do mês a cada 02 meses às 17:00 horas. 

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. 
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ATA Nº 02/2018 

No dia 10 de Agosto de Dois Mil de Dezoito, às Nove Horas e Quinze 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 Pinheiro Piovisan, Maria Auxiliadora de Lima, Alice Rezer, Maria 

Angélica de Araújo Figueiredo, Adriano de Souza Franco, Silvá Ribeiro dos 

Santos, Juraci Machado e Vanea Aparecida Cupaioli. Foi falado dos 

Instrumentos da Orquestra Sinfônica que foram comprados com o dinheiro que 

a Promotoria de Justiça de Porto dos Gaúchos doou no valor de R$ 20.000,00 

(Vinte Mil Reais), onde foram pegos três orçamentos de instrumentos de sopro, 

o qual a Moveis Quiles de Porto dos Gaúchos ganhou com o valor mais barato 

no valor de R$ 19.230,00 (Dezenove Mil Duzentos e Trinta Reais), ficando um 

saldo de R$ 770,00 (Setecentos e Setenta Reais) que foram comprados os 

uniformes para os participantes da Orquestra Sinfônica Municipal. Sendo que 

foram compradas 23 camisetas de gola polo, no valor de R$ 35,20 (Trinta e Cinco 

Reais e Vinte Centavos) cada uma, totalizando o valor de R$ 809,40 (Oitocentos 

e Nove Reais e Quarenta Centavos).  Foi falado que contratamos o maestro para 

ensinar as crianças, jovens e adultos a tocar esses instrumentos. Foi falado de 

fazer apresentações durante o dia em Porto dos Gaúchos e no Distrito de Novo 

Paraná e na Gleba São João, em frente aos comércios para divulgar a Orquestra 

Sinfônica de Porto dos Gaúchos, e assim conseguir mais pessoas participando 

da mesma. O instrutor da Orquestra Sinfônica fez a partitura do Hino de Porto 

dos Gaúchos, que até o momento não tinha a partitura. Foi falado que tem 

crianças de Novo Paraná querendo tocar, porém não tem como levar esses 

instrumentos pra lá, nem tem como trazer as mesmas para terem aulas aqui no 

Projeto Pulsação, pois precisaria de um ônibus para transporte das mesmas. Foi 

falado que o Museu da colonização Guilherme Meyer está cadastrado no IBRAM 

(Instituto Brasileiro de Museus). A Andyra agradeceu aos vereadores da Câmara 

Municipal que destinaram uma emenda impositiva para compra de ar 

condicionado, móveis e equipamentos para o Museu.  Foi assistido um vídeo da 

Orquestra Sinfônica de Nova Mutum. Foi falado que a SEMATUR irá fazer 03 

barracas, pois aconteceu o Evento Assembléia Itinerante e eles deixaram umas 

lonas, que iremos aproveitar para fazer a cobertura dessas barracas, para serem 

utilizadas nos eventos do Município e em especial nas Feiras da Lua, que 

sempre acontecem em nossa cidade. Foi falado que a próxima Feira da Lua será 

em comemoração ao dia das Mães. Foi decidido o Calendário de Reuniões do 

Conselho que será toda 1ª Terça-Feira do mês a cada 02 meses às 17:00 horas. 

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. 
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