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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA
DE MATO GROSSO – 2018.
Aos 04 (quatro) dias do mês de maio, do ano de Dois Mil e Dezoito, às 09h30min, no Palácio
da Instrução - Centro, Cuiabá - MT, 78.005-000, presentes o Secretário de Estado de Cultura
Sr. Gilberto Luiz Canavarros Nasser, Membro Presidente, a Secretária Adjunta de Cultura
Sra. Regiane Berchieli e os Srs(as). Rafael Albertoni Mazetto, Cinthia de Miranda Mattos,
Ivan Moreira de Almeida, Marinalva Maria de Lima, Marinei Almeida, Mariana Máximo,
Elenir Antunes, Luana Gattass, José Antônio Pinheiro, Valdivino B. de Souza, Luciano
Carneiro, Carlos Renato Pina, José Paulo da Mota Traven, Jessica Melina B. Vetorello e a
Sra. Secretária Executiva do Conselho Palloma E. Torquato S. Q. C. Confirmado o quórum
necessário, a Sessão foi iniciada pelo Sr. Presidente, que deu palavra á Senhora Secretária
Executiva para que procedesse com o ritual de Posse dos novos Conselheiros nomeados pelo
Sr. Governador. Em seguida o Presidente deu boas vindas aos Pares presentes, se
apresentando e declarando que foi com grata satisfação que aceitou o convite do
Excelentíssimo Sr. Governador para conduzir a Secretaria de Estado de Cultura. Que se sente
muito honrado em poder participar da construção das políticas públicas da cultura em
conjunto com as pessoas que fazem cultura. Que ao assumir o cargo se deparou com o quadro
real da Secretaria, especialmente em relação ao orçamento disponível para desenvolver ações,
mas que tem aprendido a lidar com essa realidade, uma vez que, durante o pouco tempo que
está à frente da Secretaria, tem se surpreendido com soluções criativas para driblar essa
situação financeira. Que espera ao final da reunião de hoje, possa sair dali “engravidado” de
novas idéias e soluções, propostas pelo Conselho. Que espera receber um voto de confiança
do colegiado. Que reafirma o sentimento de tranqüilidade frente à pasta, por já ter conhecido a
equipe e se sentir seguro com o assessoramento e suporte dessa equipe, especialmente por
contar com a Secretária Adjunta Regiane Berchieli. Que como Secretário gostaria de construir
algo e que está dando as mãos aos Conselheiros para que caminhem juntos e possam construir
juntos. Que anseia que logo em breve possam emitir boas notícias à sociedade e produzir
coisas boas. Em seguida a Secretária Adjunta e membro titular do Conselho Regiane
Berchieli, se declarou muito grata e animada com o seu retorno à Secretaria de Estado de
Cultura e especialmente ao Conselho. Que está a disposição dos Conselheiros e de toda a
sociedade civil para cooperar com a continuidade dos trabalhos de desenvolvimento da cadeia
produtiva da cultura e do Sistema Estadual de Cultura. Que a crise financeira pela qual o país
está passando é uma realidade a ser superada a cada dia pelos gestores públicos, sendo um
desafio grande à Cultura pois é um órgão que sempre sofre cortes mais expressivos em favor
de políticas da saúde e educação, que são consideradas como prioridades. Enfatizou que na
sua visão a SEC cada vez mais precisa se aproximar da cadeia produtiva da cultura e da
sociedade civil em geral, para conseguir alcançar metas e objetivos de forma a atender melhor
os anseios da classe e dos cidadãos em geral, no que se refere a política pública da cultura.
Aproveitou a oportunidade para convidar aos Conselheiros para uma “roda de conversa” que
será realizada na SEC-MT no próximo dia 14/05/2018. A palavra foi aberta ao pleno, sendo
requisitada pelo Conselheiro Paulo Traven, que deu boas vindas ao Secretário Gilberto Nasser
e observou sua fala no que se refere a questão do estímulo à independência e autonomia da
cadeia produtiva da cultura. Que infelizmente não funciona assim. Falou sobre a questão do
compromisso dos representantes da sociedade civil, pois foram eleitos e como temos a
questão de vacância de suplência, para fazer valer o regimento que dispõe sobre as faltas
reiteradas as reuniões por compromissos de atividade funcional. Ficou definido que as faltas
devem ser consideradas a partir da aprovação do Regimento Interno do Conselho, aprovado
em 20/12/2017, para o fim de sanções nele previstas em relação a essas ocorrências.
Decidiram também que os Conselheiros mais ausentes devem ser consultados por e-mail, para
se manifestarem, no prazo de dez dias, quanto ao desejo de permanecerem no cargo ou se
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desligaram do Conselho Estadual de Cultura. Passou a palavra ao Conselheiro Vidal de
Alencar, que se restringiu a se apresentar e desejar unidade do setor cultural e dos gestores de
cultura para que possam transpor quaisquer barreiras e defender os direitos e interesses da
classe. O Presidente requisitou a fala para complementar que a respeito da questão de “união”,
por ocasião das visitas à Assembléia Legislativa em busca de recursos para a SEC-MT, ouviu
de um dos Deputados Estaduais, que “se o setor da cultura fosse unido como é o setor do
agronegócio, não teria “boca” prá ninguém, sendo que o setor é composto de pessoas
criativas, cheias de personalidade e pensamento crítico, que se unidos podem mobilizar as
melhorias e defender os direitos e interesses que a classe tanto deseja. Encerrado o momento
de apresentações e cumprimentos, o Presidente determinou o prosseguimento da Pauta de
Reuniões, sendo então cumprido o item 1, lidas as Atas de Reuniões pela Secretária
Executiva, que primeiramente esclareceu que haviam duas Atas pendentes de leitura e
aprovação pelo Pleno, a saber: a) Ata da 1ª Reunião Extraordinária do ano de 2017, realizada
em 20/12/2017, que por ser transmitida ao vivo, e por tratar de pauta extensa e de grande
relevância, foi transcrita integralmente, resultando em mais de dez páginas, sendo inviável a
sua leitura na reunião, razão porque será a referida Ata encaminhada por e-mail a todos, para
que possam ler e fazer eventuais apontamentos quanto ao texto, para aprovação na próxima
reunião; b) Ata da 1ª Reunião Extraordinária do ano de 2018, realizada em 27/03/2018, que
lida e assinada foi retificada e aprovada, que será impressa e assinada na próxima reunião do
Conselho. Deu-se seqüência a Pauta para deliberação do Item 2, sendo esclarecidos os pontos
controversos acerca do quorum da sessão de eleição e por fim foi discutida e validada a
eleição do Vice-Presidente do Pleno, realizada no dia 20/12/2017. Nesse aspecto o
Conselheiro Luciano reiterou o pedido encaminhado por e-mail em 09/01/2018, para que seja
encaminhada a Assessoria Jurídica para Parecer o seu questionamento quanto a legalidade dos
dispositivos do Regimento Interno do Conselho que tratam dos mecanismos para a sessão de
eleição do vice-presidente do Conselho. Ficou decidido que a Câmara Temática Permanente
deverá proceder a revisão do Regimento Interno para propor correções e omissões de
dispositivos importantes. Os itens 3 e 4, 6 e 7 foram prorrogados para a sessão da tarde.
Passou a deliberação acerca do Item 5, sendo discutida a questão das Eleições do Conselho. O
Conselheiro Paulo Traven levantou a questão da legitimidade das eleições gerais, na qual
foram eleitos os representantes da sociedade civil, no ano de 2017, uma vez que alguns
obtiveram um ou dois votos. O assunto foi amplamente discutido sendo inclusive levantada a
hipótese de renúncia coletiva, daqueles que não se sentem representantes do segmento ou
território para o qual está nomeado. Outro posicionamento foi o de que tal atitude colocaria
em risco e sérios prejuízos a continuidade do avanço no estudo, implementação das ações,
metas das políticas públicas e implementação do Sistema Estadual de Cultura, já iniciadas
pelo Pleno em exercício. Que a questão de representatividade versus quantidade de votos é
muito relativa em se tratando de região para região, de segmento para segmento. Por fim foi
instituído um Grupo de Trabalho Temporário para analisar a situação geral das eleições do
Conselho e especialmente para elaborar e apresentar uma proposta de Regimento Interno
Eleitoral Suplementar, para escolha dos ocupantes dos cargos vacantes, sendo o referido
grupo composto pelos Srs(as). Regiane Berchieli, Paulo Traven, Vidal de Alencar, José
Antonio Pinheiro e Cinthia Mattos. A sessão foi suspensa para o almoço. As 14:30 horas a
sessão foi retomada, passando a deliberação do Item 3 da Pauta, sendo apresentado pelo
Conselheiro Suplente Sr. Geraldo Cesar, atual Secretário Adjunto de Administração Sistêmica
da SEC-M a prestação de contas da SEC-MT 2017. Foi entregue ao Sr. Presidente do Pleno
em mãos, por meio de ofício da Secretária Adjunta de Cultura o relatório de prestação de
contas do primeiro quadrimestre/2018, de acompanhamento físico-financeiro do Fundo
Estadual de Política Cultura, nos termos do que estabelece o Art. 33, inciso V, do Regimento
Interno do Conselho. Em seguida a Secretária Adjunta de Cultura entregou ao Pleno, na

SEC
Secretaria de
Estado de
Cultura

GOVERNO DE

AV. JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 510

MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

BAIRRO – DUQUE DE CAXIAS
78043-300 - CUIABÁ - MATO GROSSO

M A T O G R O S S O, E S T A D O D E T R A N S F O R M A Ç Ã O
pessoa do seu Presidente as minutas dos Editai1s de Seleção Pública “Circula MT 2018” e
“Concurso Prêmio Mato Grosso de Literatura 2018”, para o fim de que seja avaliado pela
Câmara Temática de Acompanhamento dos Editais de Fomento, nos termos dos Arts. 21 a 28
do Regimento Interno do Conselho. Ato contínuo passou a deliberar sobre o Item 6 da Pauta,
sendo apresentada pela Conselheira Cinthia Mattos a proposta de programação da 1ª Semana
de Política Cultural a realizar-se no período de 04 a 09 de junho de 2018, em Cuiabá. Na
seqüência passou o pleno a deliberação do Item 7, ocasião em que foi entregue oficialmente
ao Pleno, representado pelo seu Presidente, o Ofício nº 11/2018, de lavra da Prefeitura
Municipal de Juína-MT, acerca do Chamamento Público nº 003/2018 – Cine Teatro.
Compareceu o Sr. Flávio José Ferreira, diretor presidente da Associação Cultura Cena onze,
gestora do Cine Teatro, responsável pelo lançamento e administração do Chamamento
Público reclamado no ofício, sendo apresentada exposição de fatos, justificativas providências
tomadas a esse respeito. Os Conselheiros indagaram o Sr. Flávio acerca de algumas alegações
apresentadas pela Prefeitura de Juína, sendo respondidas. Por fim, o Sr. Secretário expôs sua
opinião sobre a situação e decidiu que tentaria um diálogo com os reclamantes. Considerando
que o Ofício requer providencias e manifestação do Conselho Estadual de Cultura no prazo de
trinta dias e que o conteúdo da reclamação é extenso, o Pleno decidiu instituir um Grupo do
Trabalho para análise e relatório a cerca de todo o conteúdo do Ofício, que deverá ser
apresentado ao pleno na próxima reunião. Que a Secretária Executiva do Conselho deverá
expedir Ofício do Conselho a Prefeitura, relatando as deliberação acerca da reclamação na
presente reunião e que o Conselho apenas recebeu o ofício nessa data, solicitando por fim a
prorrogação do prazo de resposta pelo Conselho ao Reclamante. Integram o referido Grupo de
Trabalho os Conselheiros José Antonio Pinheiro, Jessica Vetorello, Mariana Maximo e Luana
Gattass. Passaram a deliberação do Item 4 da Pauta, para constituição das Câmaras Temáticas
Permanentes, a saber: 1 – Câmara de planejamento e avaliação do Plano Estadual e do
Plano plurianual – Finalidade: Proceder o monitoramento dos indicadores do plano e dar
execução de base do plano de acordo com o PPA e Leis Orçamentárias. – Membros: Rafael
Mazetto, Mariana Máximo, Jan Moura (3); 2 - Câmara de fiscalização da Aplicação dos
Recursos do Fundo Estadual de Cultura – Finalidade: Avaliar os relatórios enviados
quadrimestralmente pela SEC e emitir Parecer para análise, deliberação (homologação ou
não) pelo Pleno – Membros: Geraldo Cesar, Rafael Mazetto, Vidal G. de Alencar, José Paulo
Traven, José Antônio Pinheiro, Rogério Rizzo, Patricia Itaibele (7); 3 – Câmara de
acompanhamento dos Editais de Fomento - Finalidade: Análise e Pareceres acerca das
Comissões de Habilitação e Análise Técnica e manifestação acerca da minuta dos editais Membros:
Cinthia Mattos, Jessica Vetorello, Vidal G. de Alencar, Marinei Almeida,
Priscila Fernandes, José Paulo Traven, Robson Quintino, Patrícia Itaibele (8); 4– Câmara de
Legislação e Normas – Finalidade: Acompanhamento da eficácia e aplicação das leis e
normas, e revisão. Membros: Regiane Berchieli, Luana Gattass, José Paulo Traven (3); 5 –
Câmara de articulação do Sistema Estadual de Cultura – Finalidade: Promover o diálogo
entre o CEC e os agentes culturais, para o fim de ouvir e dar voz aos seus anseios, promover
articulação institucional do Conselho, SEC e sociedade civil, bem como promover a
qualificação dos debates.
Membros: Luciano Carneiro, Geraldo César, José Antônio
Pinheiro, Priscila Fernandes, Rogério Rizzo (5); 6 – Câmara de Patrimônio Histórico e
Cultural – Finalidade: Garantir a participação da sociedade civil nas decisões, ações e
legislações acerca do Patrimônio Histórico e Cultural Material e Imaterial. Membros: Luciano
Carneiro, Carlos Pina, Ivan de Almeida, Fernanda Quixabeira, Jan Moura (5). 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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Conselheiros:
Gilberto Luiz Canavarros Nasser - Presidente
Regiane Berchieli - SEC
Geraldo César Gonçalves da Silva -SEC
Rafael Albertoni Mazetto – SEC
Cinthia de Miranda Mattos - SEC
Luana Gattas e Silva - SETAS
Ivan Moreira de Almeida - SEC
Mariana Miranda Máximo – SEDUC
Marinei Almeida – UNEMAT
Valdivino B. de Souza - SECITEC
José Antonio Pinheiro da Silva – Associação Mato-grossense dos Municípios
Luciano Carneiro Alves - Segmento Património Histórico
Carlos Renato Pina dos Santos - Segmento Património Histórico
José Paulo da Mota Traven – Território Cultural Cuiabá
Jéssica Melina Benhre Vettorello - Território Cultural Vermelho
Vidal Gomes de Alencar – Território Cultural Araguaia
Elenir Antunes de Mendonça – Território Cultural Paraguai-Guaporé
*Original Assinado

