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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE
DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DE MATO GROSSO, QUADRIÊNIO
2021-2024.
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e um, com início às
9h05 e encerramento às 10h35, por videoconferência, realizada através do Aplicativo Google
Meet. A Secretária-Executiva Nilma Godoi, verificou o quórum e observou-se o mínimo
estabelecido no Art. 7º, do Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema
Estadual de Cultura de Mato Grosso, registrando a presença: Membros do nível estadual
SECEL – TITULARES: Alessandra K. G. O. Ames, Cinthia de Miranda Mattos, Jandeivid
Lourenço Moura, Jogiane Hellensberger, Everaldo do Nascimento M. Junior, Laura Denize
de Arruda, Lauro Victor Marques Gonçalves, Luiza Aparecida Ribeiro, Veruska Almeida de
Souza. Membros Gestores Públicos Municipais: Marciel da Silva Freitas – Região Norte II
Janete Morais Rodrigues - Região Nordeste III, Garcias Abreu da Silva - Região Leste IV,
Márcio José de Oliveira - Região VI Sul, Antonio Carlos Viana da Costa - Região VII
Sudoeste, Marisa de Fátima dos Santos Netto e Anelise de Moraes Oliveira Duarte - Região
X Centro, Flávio do Nascimento Melo e Andyra Maria Pinheiro Piovesan - Região XI
Noroeste, Rosa Dilma da Silva – Região XI Nordeste, Cesar Muriana e Rodrigo Gomes
Pinto – Região XII Centro Norte. Na sequência o Coordenador da CIB César Muriana
cumprimentou a todos e informou que a reunião será conduzida pelo vice-coordenador
Jandeivid Moura. Ato continuo Jan Moura cumprimentou a todos agradeceu pela presença,
informou que a pauta é tranquila e que teremos a participação do Adriano Souza para falar
sobre a abordagem sobre o Sistema Estadual de Cultura e a participação da coordenadora do
Escritório de Gerenciamento de Projetos – Veruska Almeida de Souza. Na sequência solicitou
a Secretária-Executiva Nilma Godoi, que informasse a pauta. Sendo registrado no chat da
reunião a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinário da CIB/MT DE
26.08.21; 2) Indicação de membros da CIB para compor a comissão da Conferência Estadual
de Cultura; 3) Apresentação da proposta de Portaria estipulando os setores e segmentos da
cultura a serem utilizados pelo Estado, mapeamento de indicadores; 3) Apresentar panorama
sobre a Cultura em Mato Grosso, em relação ao CNAE e MEI culturais; 4) Abordagem sobre
o Sistema Estadual de Cultura, convidado Adriano Souza; 5) Informes Gerais. Ato continuo
Vice-coord. Jan Moura pergunta a todos se leram a Ata da 1ª Reunião Ordinária da CIB e, se
há alguma solicitação de correção ou vista, em seguida colocou a Ata em votação para
homologação. Após manifestação dos membros no chat, foi aprovada por unanimidade e sem
ressalvas. Na sequência v ice-coord. Jan Moura 2) Indicação de 03 (três)membros da CIB
para compor a comissão da Conferência Estadual de Cultura; para contextualizar a
Conferência Estadual de Cultura deveria ser realizada este ano, em dezembro, porém
devido a todas as atividades que temos ficará para o próximo ano, provavelmente para
março de 2022, para realizar o evento necessitamos contratar uma OCS, pois o evento
necessita desse apoio para realizarmos por meio da gestão compartilhada, terá uma
logística muito grande, teremos melhores resultados. Sei que todos vocês nos entendem
porque estão também corridos com tantas demandas para este fim de ano. Assim, no
início do ano realizaremos as reuniões municipais e daremos sequência para a
elaboração das conferências municipais e depois da Estadual. Aguardamos a
participação de vocês, manifestem-se. Ato contínuo o Coordenador Cesar Muriana se
dispõe a participar. Na sequência Anelise Duarte e Rodrigo Gomes se dispõem a compor
a Comissão da Conferência Estadual. Ato continuo o vice-coordenador Jan Moura pede
aos demais membros da CIB que se manifestem no chat se concordam com a
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participação do Cesar Muriana, Anelise Duarte e Rodrigo Gomes como membros
representantes da CIB na comissão para Conferência Estadual de Cultura que contará
com representantes do Conselho Estadual de Cultura e da SECEL, e será registrada por
meio da publicação de Portaria. Ato continuo, os membros da CIB por unanimidade
concordam e referendam as indicações. Na sequência a Coord. do EGP Veruska Almeida vai
apresentar para nós o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do EGP e SECEL. A
Coord. Veruska cumprimenta a todos e informa que a mesma apresentação foi realizada para
os Conselheiros do CEC e inicia sua fala informando a importância desta portaria, pois visa
uma padronização dos segmentos e setores da cultura, atualmente lançamos os editais que não
tem essa padronização o que dificulta muito a obtenção de dados. Vou passar a apresentar
slides para mostrar para vocês os números da Cultura, e a importância disso para que o
Conselho conheça e defenda essa pauta. Na sequência passou a ler/explicar e comentar cada
slide, anexo I desta Ata. Coord. Veruska para expor sobre a indústria criativa e cultura no
mundo, diz que atualmente toda nossa cultura representa 4% do PIB mundial, o Brasil ocupa
6,1%, e fica em nono lugar da economia criativa cultural. Essa riqueza advém do Patrimônio
Cultural, Expressões culturais, das mídias, tecnologias e serviços criativos. Observem o slide
que traz o mapa mundi representando essa distribuição. Podemos ver também a desigualdade
de renda e a complexidade econômica que isso representa. Olhem os números da indústria da
cultura são oriundos de vídeos internet, publicidade internet, games, músicas, rádio, tv, livros.
Os games tiveram um crescimento de 16.60%, taxa de crescimento anual. Olhem este gráfico
sobre o gênero musical K-POP captou US $4,7 bilhões, são da Coreia do Sul. Eles têm um
PIB de música, tratado como commodities. A Coreia pulou de um país rural por menos de
meio século para a 7ª economia cultural do mundo. Falando do Brasil, o cenário brasileiro da
indústria criativa e cultural, no último PNAD, sistema de pesquisas domiciliares, implantado
no Brasil com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, tem como
finalidade a produção de informações básicas para o estudo do desenvolvimento
socioeconômico do País, realizada em 2018. Na questão relacionada a emprego e renda, a
indústria criativa e cultural ocupou 5 milhões de pessoas, o que representa 5,7% das
ocupações geradas no país. A coord. Veruska explanou ponto a ponto os dados trazidos nos
slides. Nos dados do CEMPRE 2007-2017, também traz dados demonstrando a geração de
emprego e renda. Apresentou ainda, os investimentos em cultura pelo Governo Nacional
2011-2018.Na sequência apresentou o índice de preço da cultura, criado pelo MINC –
variação índice de preços da cultura. Demonstrou como o IBGE busca esses índices de preço
da cultura x IPCA x INPC. Foi discutido o Cadastro de CNAES Culturais em Mato Grosso,
referente a telecomunicações, ensino de música, fotografia, atividades de produção de cinema.
A arrecadação de ICMS mensal da cultura dados disponibilizados pela SEFAZ de fevereiro a
maio de 2021. O estado de Mato Grosso não realizou mais o Anuário socioeconômico, o
último foi em 2015, e MT em números, a última edição foi em 2013. A coord. Veruska
apresentou slide e discutiu com o grupo a Proposta para coletar dados primários e ampliar a
cadeia produtiva da cultura: Patrimônio Cultural Mídias e Tecnologias Expressão Cultural,
Serviços Criativos, buscando uma padronização dos dados primários, esse trabalho vem sendo
desenvolvido por um grupo de trabalho instituído por Portaria na SECEL. Precisamos
incentivar as pessoas a se formalizar: incentivo ao Registro correto de CNAES, incentivo ao
Registro de MEIS, incentivo ao recolhimento do INSS, adesão das prefeituras para divulgação
de dados desagregados do ISSQN, tivemos o investimento de recursos da Lei Aldir Blanc nos
municípios, porém não temos esses dados quanto cada CNAE nos diversos municípios gerou
de imposto, encontramos esses dados todos agregados e dessa forma não conseguimos
mensurar o que foi gerado pelo setor cultural em cada município. Esses dados irão subsidiar
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os trabalhos do Observatório da Cultura, que está em implantação. Enfim, é isso que eu tinha
a expor, se alguém tiver alguma contribuição ou pergunta, estou à disposição. Ato contínuo o
vice-coordenador Jan Moura, informa que a apresentação seguirá como Anexo I Ata desta
reunião. E pergunta ao Pleno se tem alguma pergunta ou sugestão. Não havendo
manifestação, apenas agradecimentos o vice Coordenador prosseguiu para o próximo item da
pauta: 4) Abordagem sobre o Sistema Estadual de Cultura, convidado Adriano Souza, o
vice-coordenador informa que o Adriano junto com a Ação Cultural tem realizado esse
trabalho em parceria, fruto de uma gestão compartilhada, por meio de recurso de emenda
parlamentar, foi construído de forma colaborativa com a SECEL. Adriano seja bem-vindo. O
Adriano Souza cumprimenta a todos e diz que ouvir a apresentação da Veruska e ver os
números reforça muito o trabalho que eles estão fazendo, vou te procurar para ter esses dados.
Vou começar a apresentação de forma rápida para falar sobre o curso Gestão Pública da
Cultura, trata-se de um cursos de qualificação profissional foi desenvolvida pela Ação
Cultural de maneira conjunta com a SECEL, procurando atingir um dos itens que está previsto
no Plano Estadual da Cultura que é a área de formação, elaboramos esse curso ele terá das
fases e as disciplinas da primeira fase tratou da história das políticas culturais no Brasil, a
execução da Lei Aldir Blanc no municípios, a gestão pública e as dimensões da cultura, a
implementação do sistema municipal de cultura e elaboração de planos municipais e agora
estamos finalizando a disciplina que é a consultoria e acompanhamento na desses planos, e
vamos entrar para 6 disciplina nesta fase iremos para 3 municípios, estes foram os que mais
receberam inscrições, porém todos os alunos do curso terão acesso as aulas on-line, ou se
puderem irão assistir presencialmente nos municípios. Iremos tratar do mapeamento cultural a
identidade e diversidade cultural local o alinhamento da cultura com a agenda 2030, a
importância dos planos municipais setoriais; livro, leitura, patrimônio cultural. A importância
de recursos externos, a relação dos gestores de cultura com outros órgãos do governo e o
plano de comunicação. Assim nesta disciplina eu irei em 3 municípios que são: Barra do
Graças em 02/11, Juína em 06/12 e Cuiabá em 10/12. Nessa primeira fase do curso Gestão
pública da cultura teremos ainda três seminários; o primeiro sobre a operacionalização do
sistema de convênios – SIGCON, o seguinte sobre emendas parlamentares do destaque até a
prestação de conta e o terceiro seminário será sobre gestão do patrimônio cultural. Essa é a
primeira fase do curso de gestão pública da cultura que se encera agora no mês de dezembro.
Nós tivemos inscritos no curso 10 municípios mato-grossenses dos 141, sabemos que alguns
foram na euforia, sabíamos que iria ter uma queda. Na primeira fase do curso focamos nos
itens obrigatórios, no essencial ao gestor público fazer, ou se já, criar sua legislação, se
organizar. Trabalhamos os itens obrigatórios do sistema estadual de cultura e estruturação do
sistema municipal, considerando que neste período pandêmico não foi possível realizar
eventos. Defender a necessidade de órgãos de gestão cultural municipal, diretoria, secretaria,
coordenadoria, etc., depois focamos nos mecanismos de gestão, CPF – Conselho, Plano e
Fundo e, também nos mecanismos de participação social; que são as conferências municipais,
fóruns. Falamos da adesão ao sistema nacional de cultura e onde eles inserem todas as
informações dos seus municípios, as vezes tem as Leis criadas, porém não haviam informado
no sistema. Trabalhamos focados nas cinco grandes áreas da cultura, assim como a SECEL
tem trabalhado na execução do seu plano estadual, é muito importante que os municípios
estejam alinhados, pois os editais que a SECEL lança são dentro dessas cinco áreas:
Economia Criativa; Artes; livro, leitura, literatura e biblioteca; Patrimônio, cultural e
memória; cultura e cidadania. Buscamos no curso trabalhar todas essas aérea e destacar como
eles tem sido abordada pela SECEL nos editais, o que eles, municípios precisam desenvolver
em seus municípios. Por isso temos incentivado, orientado que eles desenvolvam proposta e
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projetos que atendam o Plano Nacional e o Plano Estadual da Cultura. Hoje temos que
destacar que de todos esses municípios que participam do curso temos município que não fez
a tarefa zera, a primordial, ainda não se cadastrou no sistema nacional de cultura, não se
organizou. Eu tenho essa relação dos municípios que não aderiram, vou enviar para vocês por
e-mail. O Estado de Mato Grosso é o Estado que mais tem incentivado os municípios a
aderirem e nós da ação cultural ligamos no Secretaria de Cultura em Brasília e cobramos essa
atualização no sistema nacional. Temos municípios que estão inscritos no curso, porém não
estão ativos e temos municípios que nem se inscreveram. Eles são o foco da nossa
preocupação porque eles não estão buscando sanar esse problema, peço a vocês que se estes
municípios forem da sua área de atuação da CIB, converse com os responsáveis explique e
incentivem que eles façam o cadastro no Sistema Nacional de Cultura e nos informes para que
nós da Ação Cultural possamos procurá-los e incentivá-los também. Esclareço que temos 26
municípios que tem problemas e não estão inscritos no curso conosco, eles ainda não foram
alcançados. O Secretário Beto tem essa lista e quando recebe um prefeito ele fala da
necessidade de fazer a adesão ao sistema. Em junho de 2021 o MT está na 15ª posição do
ranking nacional, tínhamos apenas 66 municípios inscritos. Hoje em outubro estamos na 5ª
posição, saímos de 66 para 94 municípios participantes. Nós já atingimos 100 municípios,
mas o Governo Nacional ainda não atualizou o sistema. Para incentivá-los criamos um prêmio
que é o Prêmio de Gestão da Cultura, voltado para os alunos do curso, esse prêmio vai
reconhecer os municípios que fizeram sua adesão e implementarem seu sistema municipal de
cultura, teremos duas edições, uma agora em dezembro e depois outra no final do curso. O
prêmio não é dinheiro e um diploma ao prefeito, presidente da Câmara e alunos do curso que
possibilitaram esse acontecimento. Pretendemos entregar durante a Conferência de Cultura ou
num evento próprio junto com a SECEL. Ainda, fizemos uma identificação dos municípios
mais ativos no curso e gestão junto ao Banco Itaú para que eles recebam livros do Programa
Leia para Uma Criança desse banco, realizamos esse cadastro e esses municípios vão receber
os livros para as bibliotecas. Esperamos ainda, para segunda fase d curso captar uma emenda
parlamentar para realizar a segunda fase, quando iremos abordar temas mais amplos da
cultura. Em 2022 a segunda fase disciplinas especificas sobre: livro, leitura, literatura e
biblioteca e valorização do autor mato-grossense, vamos discutir e como implementar essas
políticas públicas; patrimônio material e imaterial para eles implementarem seu sistema de
tombamento; economia criativa; fomento as artes; elaboração de editais; projetos e
distribuição de prêmios; cultura e, teremos ainda seminários com outros temas. O curso em
2022 terá como foco as dimensões da cultura, quando teremos novamente os eventos.
Agradeço vocês pelo espaço, estou à disposição de vocês, sei o quanto nosso trabalho é
difícil. Digo para vocês ficarem forte nas suas respectivas regiões e aproveitarem as
oportunidades, nessa gestão temos diversos editais e incentivo as políticas públicas. O vicecoord. Jan Moura, pergunta se alguém tem alguma pergunta? Não havendo manifestação
agradece a participação de todos e coloca-se a disposição. Nada mais tendo a ser tratado, foi
encerrada a sessão, eu Nilma da Cunha Godoi, lavrei a presente Ata, que lida segue para
aprovação do Pleno e assinatura e/ou registro de acordo.
Membros nível estadual SECEL:
Alessandra Keiko Galvão Okamura Ames
Cinthia de Miranda Mattos
Jandeivid Lourenço Moura
Jogiane Hellensberger
Everaldo do Nascimento M. Junior
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Laura Denize de Arruda
Lauro Victor Marques Gonçalves
Luiza Aparecida Ribeiro
Patrícia Ribeiro Borges dos Santos
Veruska Almeida de Souza
Segmento Representantes Gestores Municipais
Marciel da Silva Freitas – Região Norte II
Janete Morais Rodrigues - Região Nordeste III
Garcias Abreu da Silva - Região Leste IV
Márcio José de Oliveira - Região VI Sul
Antonio Carlos Viana da Costa - Região VII Sudoeste
Marisa de Fátima dos Santos Netto - Região X Centro
Anelise de Moraes Oliveira Duarte - Região X Centro
Flávio do Nascimento Melo - Região XI Noroeste
Andyra Maria Pinheiro Piovesan - Região XI Noroeste
Rosa Dilma da Silva – Região XI Nordeste
Cesar Muriana e Rodrigo Gomes Pinto – Região XII Centro Norte
ATA APROVADA PELO PLENO
EM 18/11/2021.
ATESTO:
Nilma da Cunha Godoi – Matr. 89538
Secretária-Executiva do Conselho Estadual de Cultura
Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer - SECEL
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ANEXO I – APRESENTAÇÃO
ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS
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CHAT 27.10.2021 – REUNIÃO DA CIB
Jan Moura
09:05
Bom dia!!
Você
09:15
Aprovação Ata 1 Reunião CIB
Jogiane Hellensberger
09:15
Aprovada
LUIZA APARECIDA Ribeiro
09:15
Aprovoda
Cesar Muriana
09:15
Aprovado
Jan Moura
09:15
Aprovado.
Anelise Duarte
09:15
Aprovada
Keiko Okamura
09:15
Aprovada
Rodrigo Gomes
09:15
Aprovada
LUIZA APARECIDA Ribeiro
09:16
Aprovada - correção
FUNDAÇÃO CULTURA E TURISMO DE ROSARIO
09:16
Aprovado
Patrícia Ribeiro
09:16
Aprovado.
Raphael C. Dourado
09:16
Bom dia. Aprovo a pauta.
Garcias Abreu
09:17
bom dia
Janete Morais rodrigues
09:18
Aprovado
Cinthia de Miranda Mattos
09:18
aprovo
Garcias Abreu
09:18
aprovo
Você
09:18
Robinson - aprovado
ROBINSON - SECEL
09:19
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Aprovo a Ata
Você
09:19
item 2 - Indicação de 3 membros da CIB para compor Comissão da Conferência Estadual de Cultura
Você
09:22
1 - Cesar Muriana
2 Anelise Duarte
Você
09:23
3 - Rodrigo Gomes
Garcias Abreu
09:25
concordo
Você
09:25
MANIFESTAÇÃO SOBRE INDICAÇÕES ACIMA
LUIZA APARECIDA Ribeiro
09:25
Concordo
Jogiane Hellensberger
09:25
Concordo
ROBINSON - SECEL
09:25
de acordo
Keiko Okamura
09:25
Concordo
FUNDAÇÃO CULTURA E TURISMO DE ROSARIO
09:25
Concordo
Jan Moura
09:25
Concordo!
Cinthia de Miranda Mattos
09:25
Aprovo
Anelise Duarte
09:25
Concordo
Janete Morais rodrigues
09:25
Concordo
Patrícia Ribeiro
09:25
Concordo.
Raphael C. Dourado
09:25
De acordo com a pauta 2.
Professora Marisa Netto
09:26
Concordo
Você
09:27
3. Apresentação de proposta de Portaria estipulando os setores e segmentos da cultura a serem utilizados pelo Estado,
mapeamento de indicadores (Veruska Almeida de Souza – Coord. do Escritório de Gerenciamento de Projetos); 4. Apresentar
panorama sobre a Cultura de Mato Grosso, em relação a CNAE e MEI culturais (Veruska Almeida de Souza – Coord. do
Escritório de Gerenciamento de Projetos);

