Conselho Estadual de Cultura do Estado do MATO GROSSO
Histórico
Com a Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989 surge o Conselho Estadual de
Cultura com o status constitucional que assim dispõe:

Art. 250- O Conselho Estadual da Cultura, organizado em Câmaras,
integrado por representantes dos Poderes Públicos e da sociedade, através das entidades de
atuação cultural públicas e privadas que, na forma da lei:
I - estabelecerá diretrizes e prioridades para o desenvolvimento cultural do Estado;
II - deliberará sobre projetos culturais e aplicação de recursos;
III - emitirá pareceres técnico-culturais, inclusive sobre as implicações culturais de planos
sócio-econômicos.

Regulamentado tecnicamente como “órgão colegiado de deliberação coletiva” nos
termos da Lei n. 6.602, de 19 de dezembro de 1994, modificada pela Lei n. 6.702, de 21
de dezembro de 1995 e por outros textos legais específicos do Conselho ou diretamente
ligados através das Leis de Incentivo até adquirir o seu atual status, com o advento da
Lei do Fundo Estadual de Fomento à Cultura que também passou por alterações. A
conquista, todavia, não foi fácil. Em 1991, antes da regulamentação do Conselho, surge
a (primeira lei de incentivo) Lei n. 5.893-A de 12 de dezembro de 1991(a chamada Lei
Hermes de Abreu) com objetivo de estimular à intensificação de produção cultural
mato-grossense na forma de Incentivo Fiscal atrelada ao recolhimento mensal do ICMS
do Estado de Mato Grosso, cuja lei não foi sancionada, recebendo o veto do governador
da época e, sendo promulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso daquela legislatura. Esta Lei permaneceu sem aplicação até 1996, (devido a
inexistência da estrutura e organização do Conselho) quando foi regulamentada por ato
do Executivo Estadual através do Decreto n°. 963, de 25 de junho de 1996, após a
criação da Secretaria de Estado de Cultura pela Lei Complementar n. 31 de 11 de
outubro de 1995, a quem coube a tarefa de discutir e propor a organização do Conselho
e definir o seu perfil nos moldes determinados pelo art.250, da Constituição Estadual.
Surge então a Comissão Provisória do Conselho Estadual de Cultura, criada pelo

Decreto n° 1.039 de 08 de agosto de 1996 com a incumbência de implantar o Conselho
de acordo com as leis especificas do órgão. Transcorrido o prazo, e ainda não concluído
o trabalho a Comissão Provisória adquire o status de Conselho Provisório devido à
demanda de projetos e a necessidade de consolidar a operacionalização da Lei do
Incentivo Fiscal, então vigente. Então, o Conselho Provisório teve as suas funções
prorrogadas até a eleição dos representantes da Classe Artística Mato-grossense e a
indicação dos representantes do Governo na composição do Conselho inicialmente
constituído de 09 (nove) membros titulares e nove suplentes, sendo 04(quatro de
Governo, incluído o Secretário de Cultura como Conselheiro nato e 05 (cinco)
Conselheiros das entidades culturais. Em 2004 com a Lei n. 8.257, de 22 de dezembro
de 2004 fica instituído o Fundo Estadual de Fomento à Cultura do Estado de Mato
Grosso e alterações posteriores, até que em 2008 pela Lei n. 9.078, de 30 de dezembro
de 2008 redefine o Fundo Estadual de Fomento à Cultura regulamentado pelo Decreto
n. 1.842, de 11 de março de 2009, que tem como destino proporcionar suporte
financeiro às atividades culturais que tenham por finalidade estimular e fomentar as
políticas e o desenvolvimento artístico-cultural do Mato Grosso em vigência nos dias
atuais.
Datam daí as linhas mestras referentes ao Órgão, todas elas em obediência ao ditame
constitucional da “gestão democrática da política cultural do Estado”, tais como a
definição dos segmentos culturais, a participação efetiva das diversas entidades no
processo de eleição dos Conselheiros, a composição das Câmaras temáticas e técnicas, a
forma de escolha e indicação, o funcionamento interno regrado por um Regimento
Interno e pelas decisões plenárias, os princípios da independência e da autonomia, além
do estrito cumprimento de suas funções normativa, deliberativa, consultiva e
fiscalizadora. Modificações posteriores, todas reafirmando as bases fixadas pela
Constituição Estadual.

O QUE É O CEC?

Órgão colegiado de deliberação coletiva, normativa e consultiva vinculado à Secretaria
de Estado de Cultura de gestão pública da cultura que visa a estabelecer diretrizes
perenes e democráticas e fiscalizar as atividades culturais e os projetos financiados com
recursos públicos.
Composto por 14 (quatorze) membros titulares e 14 (quatorze) suplentes, cujos mandatos serão
de 02 (dois) anos, sendo constituído:

I - Secretário de Estado de Cultura e seu suplente;
II - 06 (seis) representantes indicados pelo Governador do Estado e 06 (seis)
suplentes;
III - 07 (sete) representantes eleitos pela classe artística de Mato Grosso e 07
(sete) suplentes.
É presidido pelo Secretário de Estado de Cultura com a eleição do Vice-Presidente
dentre os membros conselheiros de cultura.
O Conselho Estadual de Cultura - CEC/MT é um colegiado que tem na transparência a
fundamentação de suas decisões que são públicas e expressas em resoluções.
- As decisões do CEC/MT se pautam nas políticas públicas de cultura, e, conforme o
caput do artigo 250 da Constituição Estadual, o parâmetro maior “estabelecerá diretrizes
e prioridades para o desenvolvimento cultural do Estado”.

- As atividades do CEC/MT estão normatizadas por Leis e Decretos Estaduais, nas
Resoluções e Regimento Interno.
- Uma das atribuições do CEC/MT é a decisão final sobre os projetos culturais inscritos
nos editais do PROAC/MT.
O QUE É A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO
A Secretaria Executiva do Conselho tem como missão auxiliar o Conselho Estadual de
Cultura, por meio de suporte técnico, administrativo e operacional, competindo-lhe:
I - convocar os conselheiros para as reuniões e eventos do Conselho, bem como
informá-los sobre o andamento dos processos;
II - proceder à avaliação de freqüência dos conselheiros;
III - coordenar o processo de tramitação, acompanhamento e fiscalização de projetos;
IV - apoiar administrativamente o Conselho Estadual de Cultura no exercício de suas
funções, secretariando exclusivamente as reuniões deliberativas;
V - opinar sobre contratos, normas e outras questões pertinentes, submetidas à sua
apreciação;
VI - conceder prorrogação do prazo de execução de projeto cultural quando solicitado,
havendo previsão legal;
VII - fazer o encaminhamento dos projetos culturais analisados e deferidos técnica e
tematicamente, para deliberação do pleno do Conselho;
VIII - publicar no Diário Oficial do Estado, a relação dos projetos aprovados, através de
Resolução.
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