
LEI N. 2.265, DE 06 DE MAIO DE 2014
Poder Executivo

Autoriza a contratação temporária de pessoal
para  a  realização  do  Projeto  Cultural  e  da
outras providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza a contratação dos profissionais constantes no Anexo I desta lei
para  a  realização  do  Projeto  denominado  PARQUE  CULTURAL,  que  tem  como
objetivo incentivar  o  desenvolvimento  de  crianças,  adolescentes  e  jovens,  com
atividades socioeducativas, culturais, artísticas e de lazer, com a finalidade de ampliar a
autonomia e a independência, promovendo a integração deste com comunidade.

Parágrafo  único.  Os requisitos,  as  atribuições,  o  numero  de  vagas,  a  carga
horária  e  os  vencimentos  dos  profissionais  a  serem contratados,  estão  elencados no
Anexo I desta lei, contudo os profissionais contratados deverão ter disponibilidade para
trabalhar aos finais de semana e feriados e quando solicitado pela Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo.

Art. 2º É vedado o desvio de função das pessoas contratadas na forma desta lei,
sob pena de nulidade do ato.

Art. 3º O pessoal contratado nos termos desta lei não poderão:

I  –  receber  atribuições,  funções  ou  encargos  não  previstos  no  respectivo
contrato, nem ser colocado a disposição de outro órgão ou entidade;

II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição,
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

Art.  4º  Os  profissionais  do  Parque  Cultural  serão  admitidos  em  caráter
temporário  pelo  período  de  01  (um)  ano,  podendo  e  desde  que  justificado  ser
prorrogado por igual período.

Parágrafo  único.  As  contratações  se  darão  através  de  processo  seletivo
simplificado, nos temos da Lei Municipal n. 1.115/2004 e suas alterações.

Art.  5º  O  pessoal  contratado  por  força  da  presente  lei  aplica-se  o  Regime
Jurídico Administrativo e  no que tange  a  relação previdenciária  aplica-se o Regime
Geral  de  Previdência  Social,  utilizando-se  subsidiariamente  a  Lei  Complementar  n.
42/2006 (Estatuto do Servidor).



Art. 6º  As despesas decorrentes da execução da presente lei serão suportadas
pelas  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente,
suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde/MT, 06 de maio de 2014.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal



ANEXO I

QUADRO DE FUNÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

Cargo
Carga

Horária
N.

Vagas
Vencimento

s R$
Requisitos Básicos Atribuições

Instrutor de Dança (Ballet) 40 h 02 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência  em  balé  e
trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Ensaiar e preparar o corpo, a coordenação de movimentos e
coreografias, com os alunos; pesquisar movimentos e gestos,
avaliar  dificuldades  dos  mesmos  e  desenvolver  sequências
adequadas ao nível e habilidade dos alunos; criar coreografias
e  ambientes  cênicos;  realizar  montagem  de  apresentações;
participar da organização de eventos e atividades artísticas e
culturais promovidas pelo município; executar outras tarefas
pertinentes por determinação.

Instrutor de Dança (Jazz) 40 h 01 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência  em  jazz  e
trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Orientar  oficinas  e  atividades  de  jazz  desenvolvendo  a
improvisação,  composição  coreográfica  e  interpretação  de
repertórios e a compreensão das relações entre corpo, dança e
sociedade,  especialmente  o  diálogo  entre  a  tradição  e  a
sociedade, participar da organização de eventos e atividades
artísticas  e  culturais  promovidas  pelo  município;  executar
outras tarefas pertinentes por determinação.

Instrutor  de Dança (Hip Hop) 40 h 02 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência com hip-hop
e  trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Orientar  oficinas  e  atividades  de  hip-hop  desenvolvendo  a
improvisação,  composição  coreográfica  e  interpretação  de
repertórios e a compreensão das relações entre corpo, dança e
sociedade,  especialmente  o  diálogo  entre  a  tradição  e  a
sociedade, participar da organização de eventos e atividades
artísticas  e  culturais  promovidas  pelo  município;  executar
outras tarefas pertinentes por determinação.

Instrutor  de Dança (Salão) 40 h 01 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência  com  dança
de salão e trabalhos com
crianças/adolescentes.

Orientar  oficinas  e  atividades  de  Dança  de  Salão
desenvolvendo  a  improvisação,  composição  coreográfica  e
interpretação  de  repertórios  especialmente  os  relativos  ao
forró,  bolero,  valsa  e  tango,  participar  da  organização  de
eventos  e  atividades  artísticas  e  culturais  promovidas  pelo
município;  executar  outras  tarefas  pertinentes  por



determinação.

Instrutor de Teatro 40 h 01 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência  em  teatro  e
trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Orientar oficinas e atividades à partir de textos literários que
estimulem o desenvolvimento do fazer teatral especialmente
nas  técnicas  de  interpretação  e  improvisação  técnica  vocal,
construção e elaboração de personagens,  cenários,  esquetes,
espetáculos  e  dramaturgia.  Instrumentalizar  os  estudantes
sobre  os  mecanismos  de  fomento  à  produção  teatral  e
formação de  grupo,  participar  da  organização  de  eventos  e
atividades artísticas  e  culturais  promovidas  pelo município;
executar outras tarefas pertinentes por determinação.

Instrutor de Artes Circenses 20 h 01 750,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência  em  em
ministrar aulas de circo e
trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Orientar  oficinas  e  atividades  de  artes  circenses  que
estimulem o desenvolvimento de técnicas de interpretação e
improvisação,  construção  e  elaboração  de  personagens,
esquetes,  espetáculos  e dramaturgia,  técnica circense (perna
de  pau,  malabares  e  acrobacia  básica),  teatro  de  rua,
performances de palhaço, mímicas e intervenções, participar
da organização de eventos e atividades artísticas e culturais
promovidas  pelo  município;  executar  outras  tarefas
pertinentes por determinação.

Instrutor  Instrumentista
(Violão)

40 h 04 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência  em  em
ministrar aulas de violão
e  trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Ensinar teoria musical história da música e do instrumento;
apresentar o instrumento e seu manuseio; ensaiar alunos no
uso  do  instrumento;  criar  exercícios  para  manejo  e
aperfeiçoamento  da  técnica  instrumental;  criar  e  realizar
apresentações; pesquisar e recuperar partituras e documentos;
participar da organização de eventos e atividades artísticas e
culturais promovidas pelo município; executar outras tarefas
pertinentes por determinação.

Instrutor  Instrumentista
(Flauta Doce)

40 h 02 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência em ministrar
aulas  de  flauta  doce  e
trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Ensinar teoria musical história da música e do instrumento;
apresentar o instrumento e seu manuseio; ensaiar alunos no
uso  do  instrumento;  criar  exercícios  para  manejo  e
aperfeiçoamento  da  técnica  instrumental;  criar  e  realizar
apresentações; pesquisar e recuperar partituras e documentos;
participar da organização de eventos e atividades artísticas e
culturais promovidas pelo município; executar outras tarefas



pertinentes por determinação.

Instrutor  Instrumentista
(Saxofone)

40 h 01 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência em ministrar
aulas  de  saxofone  e
trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Ensinar teoria musical história da música e do instrumento;
apresentar o instrumento e seu manuseio; ensaiar alunos no
uso  do  instrumento;  criar  exercícios  para  manejo  e
aperfeiçoamento  da  técnica  instrumental;  criar  e  realizar
apresentações; pesquisar e recuperar partituras e documentos;
participar da organização de eventos e atividades artísticas e
culturais promovidas pelo município; executar outras tarefas
pertinentes por determinação.

Instrutor  Instrumentista
(Teclado)

40 h 02 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência em ministrar
aulas  de  teclado  e
trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Ensinar teoria musical história da música e do instrumento;
apresentar o instrumento e seu manuseio; ensaiar alunos no
uso  do  instrumento;  criar  exercícios  para  manejo  e
aperfeiçoamento  da  técnica  instrumental;  criar  e  realizar
apresentações; pesquisar e recuperar partituras e documentos;
participar da organização de eventos e atividades artísticas e
culturais promovidas pelo município; executar outras tarefas
pertinentes por determinação.

Instrutor  Instrumentista
(Bateria e Percussão)

40 h 01 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência em ministrar
aulas  de  bateria  e
percussão  e  trabalhos
com
crianças/adolescentes.

Ensinar teoria musical história da música e do instrumento;
apresentar o instrumento e seu manuseio; ensaiar alunos no
uso  do  instrumento;  criar  exercícios  para  manejo  e
aperfeiçoamento  da  técnica  instrumental;  criar  e  realizar
apresentações; pesquisar e recuperar partituras e documentos;
participar da organização de eventos e atividades artísticas e
culturais promovidas pelo município; executar outras tarefas
pertinentes por determinação.

Instrutor  Instrumentista
(Fanfarra)

40 h 02 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência em ministrar
aulas  de  fanfarra  e
trabalhos  com
crianças/adolescentes.

Ensinar teoria musical história da música e do instrumento;
apresentar os instrumentos e seu manuseio; ensaiar alunos no
uso dos instrumentos pertinentes a fanfarra; criar exercícios
para manejo e aperfeiçoamento da técnica instrumental; criar
e realizar apresentações; participar da organização de eventos
e atividades artísticas e culturais promovidas pelo município;
executar outras tarefas pertinentes por determinação.

Instrutor de Desenho e Pintura 40 h 02 1.500,00 Ensino  médio  completo Orientar oficinas de desenho a partir de observações visando a



e  habilidade  e
experiência  em desenho
e  pintura  e  trabalhos
com
crianças/adolescentes.

compreensão de formas abstratas e geométricas, uso de luz e
sombras  nos  desenhos  e  o  desenvolvimento  da  percepção
visual de textura, distância e profundidade; Fazer pintura em
tela.

Instrutor de Canto Coral 40 h 01 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  habilidade  e
experiência  em
montagem  e  instruções
de  regência  em  coral  e
em trabalhos em grupo.

Ensinar teoria musical história da música e do instrumento;
apresentar o instrumento e seu manuseio; ensaiar alunos no
uso  do  instrumento;  criar  exercícios  para  manejo  e
aperfeiçoamento  da  técnica  instrumental;  criar  e  realizar
apresentações; pesquisar e recuperar partituras e documentos;
participar da organização de eventos e atividades artísticas e
culturais promovidas pelo município; executar outras tarefas
pertinentes por determinação.

Instrutor de Capoeira 40 03 1.500,00 Ensino  médio  completo
e  e  formação  em
capoeira  devidamente
reconhecida  pela
Confederação  Brasileira
de Capoeira.

Orientar  oficinas  e  atividades  de  capoeira  desenvolvendo a
expressão corporal e vocal, o conhecimento teórico da história
da  capoeira  e  a  aprendizagem  e  prática  e  construção  de
instrumentos  percussivos.  Desenvolver  habilidades  para
apresentações culturais, participar da organização de eventos
e atividades artísticas e culturais promovidas pelo município;
executar outras tarefas pertinentes por determinação.



PROEJTO SOCIAL 
PARQUE CULTURAL

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Projeto: PARQUE CULTURAL

Instituição Proponente: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT

Endereço: Av. América do Sul, nº 2500 S

Tel: (65) 3549 8300   e-mail: gpc@lucasdorioverde.mt.gov.br

Responsável Técnico: Ivanilde Alves Borba Rigo

Endereço: Av. Paraná Nº 132 S - Bairro Centro - Lucas do Rio Verde MT.

Tel: (65) 9969- 5472 e-mail:  gpc@lucasdorioverde.mt.gov.br

Localização:

Município de Lucas do Rio Verde- MT- Av. das Américas 2500 S – Bairro Buritis.

Responsável pelo Executivo Municipal : Otaviano Olavo Pivetta

CPF: 274.627.730-1 

e-mail: otavianoprefeito@lucasdorioverde.mt.gov.b  r

Endereço: Av. América do Sul, nº 2500 S 

Tel. (65) 3548-2303

Tel. 65-3549-8300

2. APRESENTAÇÃO

mailto:otavianoprefeito@lucasdorioverde.mt.gov.br


Localizado na região médio norte do Estado de Mato Grosso, situado no centro geográfico da

América do Sul e cortado pela BR 163, o Município de Lucas do Rio Verde foi instituído pela

a Lei Nº 5.318, de o4 de julho de 1988 e faz parte do principal centro produtor de grãos do

Brasil e do Estado de Mato Grosso. Apesar de todo desenvolvimento econômico e populacio-

nal registrado nos últimos anos, possui apenas 25 anos de emancipação político-administrati-

va. A colonização teve início no final da década de 1970, com a vinda das primeiras famílias

da região Sul do Brasil, na maioria agricultores, o solo fértil aliado às condições climáticas fa-

voráveis sempre foram os principais atrativos do município, que se desenvolveu com base na

agricultura e posteriormente na agroindustrialização.  Segundo o censo de 2010, o município

tinha uma população de 45.556 habitantes (IBGE), porém a recente divulgação do IBGE, a po-

pulação estimada é de 52.843, e para o ano de 2021 a mesma população será de aproximada-

mente 130 mil habitantes. A cultura tipicamente sulista, hoje se mistura com os ritmos e costu-

mes das regiões norte,  nordeste e sudeste formando um novo município,  forte,  amplo nas

oportunidades e rico na diversidade cultural. Para os próximos anos, as expectativas de cresci -

mento econômico e social são ainda maiores, porém, a garantia do desenvolvimento econômi-

co com sustentabilidade só será possível se o município continuar investindo na diversificação

da economia, sem perder de vista o planejamento e a qualidade de vida da população. Consi-

derando, ao gestor, cabe o papel de estimular o desenvolvimento econômico no território mu-

nicipal, o atendimento das necessidades básicas da população, entendida como bens e serviços

e também o papel de articulador mediando interesses que agem neste mesmo espaço. No senti-

do de assegurar essa políticas publica, o Município de Lucas do Rio Verde, vem estimulando e

fortalecendo o setor cultural, com a criação do Projeto - Parque Cultural, um espaço amplo e

de qualidade, onde são ministradas as oficinas e demais  atividades físicas, socioeducativas,

culturais, artísticas e de lazer no intuito de formar cidadãos mais cooperativos, comprometidos

e autônomos 

3. JUSTIFICATIVA



Na outrora se pensava no desenvolvimento de forma isolada e parcial. Falava-se de economia,

sociedade e cultura como se fossem áreas distintas. Apesar de a especialização ser necessária a

cada área, isso não era evidenciado. Hoje sabemos que o desenvolvimento é multidimensional,

interdependente e devem ser trabalhados na sua integralidade. A cultura, a musica e as demais

manifestações artísticas não estão isoladas dos avanços da tecnologia, educação, economia,

meio ambiente ou de uma cidade limpa e bem-cuidada. Tudo isso é parte essencial para o de-

senvolvimento de cidadãos cooperativos e  comprometidos com a sociedade .Com esse novo

entendimento institui-se o Projeto do Parque Municipal Cultural , que  tem por finalidade a

ofertar  de oficinas de balé clássico, jazz, hip hop, capoeira, artes plásticas, violão, flauta, te -

clado, bateria, fanfarra, banda marcial e coral, no sentido de  oportunizar   as crianças, adoles-

centes e jovens  da rede  municipal de educação atividades no contra turno  escolar , com a fi-

nalidade de preencher o tempo ocioso dos mesmos , evitando que  fiquem nas ruas, ocupando-

se com atividades ilícitas e outras sejam sadias a sua formação. Com a implantação do projeto

piloto de Ensino em Tempo Integral no Município de Lucas do Rio Verde – MT, o Projeto -

Parque Cultural, firmou parcerias com as Secretaria de Educação e Esporte, passando também

a disponibilizar as oficinas de modo diferenciada para os educandos que estão inseridos no

Projeto Ser Integral. O Projeto Parque Cultural com uma proposta arrojada para os educandos

desse projeto, vem desenvolvendo uma série de atividades orientadas por educadores junto as

crianças, adolescentes e jovens, que já vinham sendo atendidas pelo Programa “Educando Pela

Vida”, no Instituto Padre João Peter. O Instituto é responsável também por manter o Programa

“Menor Aprendiz”, que tem a parceira das empresas privadas interessadas em contratar meno-

res aprendizes para o trabalho. Acreditamos que o município vive hoje um novo momento,

onde a arte, musica, educação e esporte se integram de forma coesa no sentido de oportunizar e

valorizar cada vez mais o crescimento dos futuros cidadão luvendenses. Considerando as ativi -

dades, culturais associativas de educação para a cidadania, onde as mesma vem oportunizar a

melhorar da qualidade de integração nos espaços comunitários e a qualidade dos nossos relaci-

onamentos com as pessoas, que são de suma importância para a formação da cidadania. O Mu-

nicípio sabe  da importância de investirmos nessa área como política de compromisso de go-

verno, que tem como prioridade a valorização e o  crescimento humanos dos luverdenses . In-

centivar o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens nas manifestações sócioeducati-

vas e culturais no âmbito social, conhecer a revelação de  talentos artísticos musicais, promo-

ver a integração da comunidade e da escolar,  fortalecer  a cidadania, a qualidade de vida, a

educação, além de ocupar o tempo ocioso dos educandos com atividades extra classe,  artísti -

cas e formativas pertinentes a cidadania, sãos os grandes propósitos que norteiam o  Projeto



Parque Cultural . No sentido de assegurar essas politicas publica, o Município de Lucas do

Rio Verde, vem estimulando e fortalecendo o setor cultural, promovendo um espaço amplo do-

tado de uma boa infraestrutura, para que possam ser ministradas as oficinas e demais ativida-

des físicas, socioeducativas, culturais, artísticas e de lazer no intuito de formar cidadãos mais

cooperativos, comprometidos e autônomos .Outro fator de relevância foi a implantação do En-

sino em Tempo Integral aderido pelo o município, onde oportuniza aos educandos a frequentar

as oficinas junto ao Projeto Parque Cultural no contra turno escolar,  três vezes a semana, fi -

cando os demais dias com atividades na unidade  escolar onde estudam. Esses educandos parti -

cipam de três oficinas dia escolhidas por eles com carga horária de 50min e intervalos de 15

minutos para cada oficina, o educando deve dar sequencia nas mesmas durante o ano .É impor-

tante destacar  que  nas unidades educacionais   onde foi  implantada a Educação em Tempo

Integral , os educandos tem  uma jornada ampliada, de modo que as atividades educativas pro-

movam seu desenvolvimento através de eixos estruturantes como: Promoção Social e Cultural,

Identidade Corporal e Formação do Saber, Considerando  as atividades socioeducativas priori-

dades que  possam ir além da Base Comum Nacional, e que são fortalecidas nas oficinas como

um  fator de  relevância ao desenvolvimento social e  integral dos educandos na sua formação

para a cidadania .

4. OBJETIVOS

4.1 Geral

Incentivar  o  desenvolvimento  de  crianças,  adolescentes  e  jovens  com  atividades

socioeducativas, culturais, artísticas e de lazer, com a finalidade de ampliar a autonomia e a

independência, promovendo a integração deste com comunidade.

4.2 Específicos

Otimizar a infraestrutura do Parque Cultural com oficinas culturais de arte, música e dança, a

fim de ocupar o tempo ocioso de maior número de educandos das escolas municipais. 

 ►Melhorar  o  convívio  e  a  integração  social  das  crianças,  adolescentes  e  jovens,  com

atividades culturais. 

► Diminuir a exposição aos riscos sociais dos educandos,  a indisciplina e a violência nas

instituições de ensino com as oficinas.



►Fortalecer a autoestima de crianças, adolescentes e jovens, oferecendo momentos culturais

nas oficinas no contra turno escolar. 

► Promover o desenvolvimento dos futuros cidadão, através de eixos estruturantes como:

Promoção Social e Cultural, Identidade Corporal e Formação do Saber.

► Oportunizar ferramentas culturais que possibilitam a produção autoral, fomentando a 

pluralidade artística.

5. PÚBLICO ALVO

O público alva deste projeto são: crianças, adolescentes e jovens das es-

colas municipais do Município de Lucas do Rio Verde - MT.

Total: 1.200

6. METODOLOGIA

►O Projeto Parque Cultural, está situado no antigo Parque de Exposições R.Munaretto, tem

por finalidade ofertar oficinas de culturais de: balé clássico, jazz, hip hop, capoeira, artes

plásticas, violão, flauta, teclado, bateria, fanfarra, banda marcial e coral, de modo oportunizar

as crianças, adolescentes e jovens da rede municipal de educação atividades em contra turno.

►Com um rol de atividades culturais desenvolvidas no contra turno escolar, que objetivam a

formação dos educandos, além de preencher o tempo ociosos dos mesmos, evitando que fi -

quem nas ruas, ocupados com atividades alheias a sua formação cidadã.

►As atividade desenvolvidas são projetadas através de um planejamento de performances,

juntamente com as Secretarias de Cultura, Educação, Esportes e outras, uma vez que, as ofici-

nas atenderão também os educandos do Projeto “Ser Integral’’.

►Cada participante do Projeto “Ser Integral’’. Terá a liberdade de escolher e frequentar até

três oficinas diária, sendo que, uma vez matriculados deverão continuar durante o ano 

►As oficinas são ministradas no período matutino e vespertino, tendo a duração de 50 minu-

tos cada oficina, com intervalos de 15 min.

► O monitoramento e o controle dos educandos nas oficinas serão realizados pelos educado-

res, através da frequência nas oficinas.

►O projeto é coordenado pela a Secretaria Municipal de Cultura, onde os educandos são



orientados por uma equipe multiprofissional de educação, sempre que haja problemas de in-

disciplina e faltas em excesso por parte dos mesmos, é comunicado aos pais ou responsáveis. 

►Enfim, entendemos que a frequências nas oficinas é de extrema importância para a forma-

ção da cidadania do educando, uma vez que contribui para amenizar, a indisciplina e a violên-

cia na escola, além de ocupar o tempo ocioso dos mesmos com atividades formativas, melin-

dras assim aproximação com pessoas ligadas ao crime e outros atividades ilícitas.

7. CRONOGRAMA

O  Projeto  Parque  Cultura terá  proposta  para  três  anos,  (2014  a  2016),  porém  serão

projetadas no cronograma somente as ações a serem executadas no ano em evidência. Todo o

final  de  ano o  mesmo  passará  por  uma  prévia  reavaliação  dos  resultados  já  alcançados,

divulgando os mesmos para a comunidade, assim serão projetadas as novas ações para o ano

seguinte

8. RESULTADOS ESPERADOS

► Melhorar o convívio e a integração social das crianças, adolescentes e jovens, com ativi -

dades culturais no contra turno. 

►Diminuir os índices de violência, tráfico e consumo de drogas e outros.

►Melhorar a indisciplina, além de formar cidadãos cooperativos e comprometidos com a so-

ciedade.

►Promover o desenvolvimento dos futuros cidadão, através de eixos estruturantes como:

Promoção Social e Cultural, Identidade Corporal e Formação do Saber. 



9. AVALIAÇÃO

A avaliação será  através  dos relatos  e  registros  realizada pelos  envolvidos no projeto e  o

registro do número de educandos participantes. O profissional prestará um relatório mensal

com os índices de frequência dos educandos e das atividades desenvolvidas nas oficinas Terá

uma  reunião  mensal  com o  objetivo  de  implementar  e  /ou  redefinir  ações  em relação  as

atividades desenvolvidas nas oficinas de acordo com as ações projetados no planejamento

anual. Bimestralmente haverá reunião da coordenação do projeto com toda a equipe técnica

que conduz o mesmo para a divulgação de dados já almejados. Ao finalizar o ano letivo deverá

ser apresentado um relatório final contendo todos dados de frequência e o número de alunos

atendidos nas pelo o projeto, juntamente com um relatório fotográfico comprobatório que será

divulgado para a sociedade, e a partir destas informações serão   projetada e direcionadas as

ações para o ano de 2015.

10. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
Nome Função
Fernando Pael Secretario de Cultura e Turismo 
Priscila Venson Coordenadora de Desenvolvimento e Turismo
Flávia de Moura Dantas Coordenadora de Cultura
Ivanilde A. B. Rigo Supervisora de Gestão – Responsável Técnico pela

a elaboração do Projeto
Rosangela Leite do Nascimento Coordenadora do Projeto

11. ASSINATURA 

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
PREFEITO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT


