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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, Juraci Machado, Silvá
Ribeiro dos Santos e Vanea Aparecida Cupaioli. Iniciou-se a reunião lendo a ata
da reunião passada. Foi feita a prestação de contas do dinheiro que têm na conta
do Fundo da Cultura, sendo que na Conta Corrente nº 11.067-1, Agência 11169, não tem nenhum saldo. E na Conta Corrente nº 10.855-3, Agência 1116-9,
tem um saldo de R$ 465,65 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta
e Cinco Centavos). Conforme extratos em anexo. Foi falado que foram
comprados para o Museu da Colonização Guilherme Meyer 02 Ar Condicionado
e 01 Bebedouro através da Emenda Impositiva que os Vereadores de Porto dos
Gaúchos destinaram para o Museu. A Orquestra Sinfônica Municipal foi
homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso através
do Deputado Estadual Valdir Barranco, o qual ganhou uma Moção de Aplausos.
Foi falado a respeito do Projeto Pulsação que foi transferido da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura para a Secretaria Municipal de
Assistência Social, onde não é mais denominado “Projeto Pulsação” e sim
“Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV”, e seguirá as
normas estabelecidas pela política de assistência social. Onde a Secretaria de
Assistência Social – SEMAS, passa então a ser responsável pelo setor
administrativo e organizacional e sobre as novas alterações e quadro de
funcionários que entram na pasta. Foram feitas também a relação dos itens de
cozinha, de instrumentos de fanfarra, de instrumentos da banda, de instrumentos
de aula de música, de materiais da aula de pintura e crochê, que ficaram a cargo
da Secretaria Municipal de Assistência Social. Tudo conforme ata em anexo. Foi
falado que os municípios mato-grossenses devem realizar suas conferências de
cultura, sejam elas municipais, intermunicipais, regionais ou setoriais, para
posterior participar da IV Conferência Estadual de Cultura, e como recebemos
convite para participar no Município de Juína o qual irá realizar a “I Conferência
Intermunicipal de Cultura”, que será realizada dia 24 e 25 de Agosto de 2018, o
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Município de Porto dos Gaúchos aderiu a participação em Juína – MT, devendo
levar para participar no mínimo 05 membros, sendo 2/3 da sociedade civil e 1/3
do poder público. Onde foi conversado com os membros do conselho e pedido
quem poderia participar, sendo que ficaram escolhidas: Andyra, Marilda, Alice,
Jeane, Juraci e Maria, pois se alguém não pudesse ir no dia, outra a substituiria.
Foi pedido para poder usar o dinheiro do fundo para o pagamento do hotel, onde
todos concordaram. Foi falado também do novo projeto que a SEMATUR está
realizando, que é o Projeto de Compostagem, que teve início em Julho de 2018,
onde a Sematur esteve em campanha nas escolas e para incentivo a
participação comunitária terá o sorteio de alguns brindes: 01 Tablet, 01 celular e
01 bicicleta, que serão sorteados dia 13/10/2018. Foi falado dos livros que a
UNEMAT doou para a Biblioteca Pública Municipal. Foi falado da Feira
gastronômica que está bem pouco movimentada, e que por esse motivo será
realizada 01 vez por mês, no sábado na Praça Municipal ou em outros locais
escolhidos pelos feirantes. Foi falado que no museu não tem nenhum pilão, e
que deveríamos conseguir um para colocar no museu, pois na época da
colonização ele era muito utilizado. Foi falado da Orquestra Sinfônica ir tocar na
frente da Promotoria para dar as boas vindas ao novo Promotor de Justiça. 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.

