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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
BIPARTITE DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DE MATO GROSSO
Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro, do ano de Dois Mil e Dezessete, das 09h00min às
18h00min, no Cine Teatro Cuiabá, situado à Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 - Centro, Cuiabá MT, 78.005-600, presentes o Secretário de Estado de Cultura Sr. Leandro Falleiros Rodrigues
Carvalho e a Secretária Adjunta de Cultura de Mato Grosso Sra. Regiane Berchieli e os
Srs(as). Ivan Moreira de Almeida, Flávio Pereira de Carvalho, Ermes José da Rocha, João
Edivaldo de Latres, Luana Caroline Castro, Elvira Maria Costa Leite, Anselmo da Costa
Parabá, Andyra Maria P. Piovesan, Rodrigo Gomes Pinto, membros eleitos no Fórum de
Gestores da Cultura de Mato Grosso, em Plenária realizada no dia 13 (treze) de Abril de 2017
(dois mil e dezessete), empossados pelo Governador do Estado de Mato Grosso e nomeados
pela Portaria nº 110/2014, de 21/07/2017, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso na mesma data, pág. 101 e 102. Aberta a sessão, a Sra. Secretária Adjunta de Cultura
Regiane Berchieli fez as considerações acerca do atual momento da gestão da Secretaria de
Estado de Cultura e abriu a palavra aos Representantes das Regiões para debates e
proposições a saber: I – Busca de Recursos para implementar ações da cultura, sendo
proposto pela Membro Elvira Costa leite acerca de recursos disponíveis no Ministério da
Justiça, Turismo e Mulher para projetos de relevância social, inclusive culturais. Que na
próxima reunião será apresentado uma pesquisa acerca de recursos que possam ser captados
em outras esferas de governo e também da iniciativa privada. II - Foi solicitado o envio de
carta aos deputados federas e senadores, para cientificá-los acerca da CIB do Sistema
Estadual de Cultura de Mato Grosso, para o fim de que apoiem e proponham projetos para o
segmento cultural; III – Fica deliberado pela criação de um plano de ação para os
Representantes poderem agir no interior para incluir na pauta da próxima reunião, trazendo
um treinamento do MinC se possível; IV – Na próxima reunião todos deverão trazes planilhas
de parcerias dos municípios; V – Compartilhar no grupo do whats app sobre o edital da
Ancine e abertura de captação de recursos para os municípios; VI – Verificar na Assembleia
sobre recursos para combustível e também comodato para carros que estão parados. Sistema
de consórcios para manutenção de veículos para a Comissão Intergestores Bipartite e
Conselhos utilizarem; VII – Próxima reunião deverá ser eleita a mesa coordenadora da CIB;
Após elencarem providências a serem tomadas, alguns membros se manifestaram quanto a

questão de previsão e Plano Plurianual dos respectivos municípios, sendo que a Representante
Andyra já inseriu no PPA 2018 a necessidade de contratação de servidores do segmento
artístico. A Representante Elvira irá discutir o PPA em audiência pública, sendo previsto
recursos para reativação do Conselho e Fundo. O Representante Anselmo Parabá tem
trabalhado com instrutores e voluntários. Trabalha a transversalidade entre as pastas da saúde,
assistência social, Sefaz e o Fundo da Infância e Adolescência (FIA). Ressaltou que o quadro
de servidores da Secretaria Municipal de Cultura de Tangará são a maioria de efetivos. O
Representante João Latres discutiu em Terra Nova do Norte para a inclusão no PPA para
autonomia de recursos e estrutura para a cultura e funcionamento do Conselho. O
Representante Ermes inseriu no PPA do seu município um servidor responsável pela
biblioteca e previsão orçamentária para efetivos da cultura. A sessão foi encerrada para o
almoço. As 14:30 horas, a sessão foi retomada com a Presença do Secretário de Estado de
Cultura Leandro Falleiros Rodrigues Carvalho. Conforme previsto em pauta de reunião o
representante de Terra Nova do Norte João de Latres apresentou um relatório de ações que
realizou em sua região entre os meses de julho a setembro de 2017. Cópia do arquivo será
encaminhado por e-mail. Passou a finalização da reunião, deliberando-se o seguinte: 1º Que
as reuniões da CIB sejam itinerantes, sendo realizadas em cada região integrante da CIB, de
preferência em datas que venham a coincidir com algum evento ou ação desenvolvida pela
Secretaria/Coordenadoria/Departamento de Cultura Local; 2º Que nas reuniões realizadas em
cada região, seja articulada a presença de todos os gestores dos municípios integrantes da
respectiva região anfitriã, promovendo a participação de palestrantes para atualização,
conscientização e capacitação dos produtores e gestores públicos e privados locais; 4º Que
nos editais estaduais, as propostas dos concorrentes à seleção pública, sejam vinculados à uma
planilha de parcerias propostas pelos municípios interessados em receber atividades culturais
oriundas de projetos culturais fomentados pela SEC/MT, tal como alimentação, hospedagem,
apoio logístico, etc. 5º Que possa ser pensado um Edital exclusivo para municípios que
tenham CPF da Cultura, no valor de cem mil reais para cada município; 6º Que a coordenação
de interiorização do sistema estadual de cultura providencie fichas cadastrais de cada
município até outubro/2017, para centralizarmos as informações até a 3ª Reunião que será
provavelmente em Barra do Garças (Região Leste) – Dezembro 2017, sendo que a SEC
deverá encaminhar o formulário com 2 meses de antecedência da reunião e os municípios
deverão devolver preenchidas até 1 mês antes da data da reunião. 7º Os membros deverão
enviar para os municípios integrantes de cada região, por meio de Aviso de Recebimento

“AR”, ofício com prazo de resposta até metade de novembro/2017. 8º Na 3ª Reunião a
SECMT apresentará a CIB as minutas dos Editais. 9º Em cada reunião deverá ser reservado
um tempo para apresentação dos relatórios de atividades desenvolvidas por cada região
integrante da CIB e para palestra/capacitação com convidados do MinC e outras entidades,
instituições, que podem inclusive ser pessoas pesquisado e propostas pelos membros da CIB;
10º Que o formato das reuniões sejam abertas a sociedade civil pela manhã e restrita aos
membros no período da tarde. 11º Que a Unemat irá ofecer cursos de tecnólogo em Artes; 12º
Verificar a possibilidade de realizar uma reunião em período de férias do ano letivo para que
os gestores da pasta da Educação possam participar e interagir com a cultura; 13º Que os
representantes de cada região devem promover uma maior integração e comunicação acerca
do assunto “cinema para todos”. Nada mais tendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, eu
Palloma Emanuelli Torquato da Silva Quiarense Caetano, lavrei a presente Ata, que lida e
aprovada, segue assinada.
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