ATA DE APROVAÇÃO DE MATÉRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE
CULTURA

Aos 11 (onze) dias do mês de maio, do ano de Dois Mil e Vinte Um, das 10h20min às
11h15, durante a realização da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Cultura, foi
solicitado a inclusão de pauta: análise da minuta do Edital de Incentivo para Ações
Culturais nos Municípios denominado de MT AFLUENTES. A inclusão na pauta e
discussão sobre o referido edital foi uma decisão por consenso do Pleno, considerando
que o Edital já passou pelo Pleno em 2019 e, para abertura do edital neste exercício foram
necessários alguns ajustes. Cabe registrar que a minuta do Edital MT AFLUENTES, foi
encaminhada via grupo de Whatsapp à Câmara de Acompanhamento de Editais de
Fomento, para conhecimento e análise. Todavia, devido a necessidade de discussão com
o Pleno, decidiu-se discutir em conjunto. Conforme solicitado pelo vice-presidente –
Luciano Carneiro a Secretária -Executiva Nilma da C. Godoi confirmou que havia
quórum de acordo com estabelecido no Art. 35, parágrafo 4°do Regimento Interno do
Conselho Estadual de Cultura, naquele momento formado pelos membros relacionados
ao final. Após apresentação do edital pela Cons. Cinthia Mattos, detendo-se apenas nos
pontos onde houve alterações, passou-se a discutir e analisar a minuta do edital pelos
membros do pleno do conselho. A Cons. Cinthia Mattos, informou que houve alteração
nos critérios de avaliação/pontuação. Discutiu-se o item 1- Atendimento às diretrizes da
Políticas Estadual de Cultura; 3 – Abrangência da iniciativa considerando público
participante. Conclui-se pela alteração da pontuação e mantém-se a distribuição dos
projetos por territórios. A Cons. Cinthia Mattos, fez as alterações solicitadas pelo Pleno
e enviou a minuta com as alterações no grupo de Whatsapp do Conselho, que segue anexa
à esta Ata e enviada no e-mail da Superintendência de Políticas Culturais. Após dar-se
início ao processo de votação pelo pleno, o Edital MT Afluentes foi aprovado com 14
votos favoráveis com quórum formado pelos Conselheiros abaixo relacionados. Cabe
registrar os elogios quanto a pertinência, relevância e viabilidade do referido Edital, por
sua sensibilidade de promover auxílio emergencial aos trabalhadores do setor cultural e
pela forma da sua elaboração, buscando simplificar o acesso aos recursos, muito mais
escassos em tempos de distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19.
Nada mais tendo a ser tratado, foi encerrada a votação declarando o edital aprovado por
maioria, eu Nilma da Cunha Godoi, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, segue
assinada.
Conselheiros (as) do CEC/MT:
Alberto Machado - Presidente
Alessandra Keiko Galvão Okamura Ames – SECEL
Cândido Queiroz Neto – Segmento Música
Carlos Renato Pina dos Santos – Segmento Património Histórico (Suplente)
Cinthia de Miranda Mattos – SECEL
Demárcio Eurides Guimarães – SETASC
Elenir Antunes de Mendonça – Território-Guaporé
Jandeivid L. Moura – SECEL
Janderson Perin dos Santos – Território Juruena
Luciano Carneiro Alves – Segmento Património Histórico
Priscila Cristina Fernandes – Culturas Tradicionais e Étnico Cultural

Waldna Fraga – AMM/MT
Yuri Kopcak – Segmento Audiovisual
Zilda Barradas – Segmento Artes Visuais
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