
Aos 12 de novembro de 2015, reuniram-se na sala de reuniões anexa ao Gabinete do
Prefeito Municipal de Rio Claro os membros eleitos pela sociedade civil e aqueles indicados pelo
poder público para a tomada de posse do mandato referente a gestão 2015/2017 do Conselho
Municipal de Poliíticas Culturais. O Secretário Municipal de Cultura, Sérgio Desiderá iniciou a fala
relatando as  ações em andamento  no setor  e  compartilhando possibilidades de  captação de
recursos federais. Em seguida se pronunciou o Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro,
João  Zaine,  relembrando  o  histórico  do  movimento  cultural  local.  A  fala  foi  seguida  pelo
pronunciamento  da  Vice  Prefeita  Municipal,  Olga  Lopes  Salomão,  destacando  a  importância
doConselho Municipal  de Políticas  Culturais  para o  município,  açõa prevista  na Lei  Orgânica
Municipal e finalmente implementada. A mesa finalizou com a fala do Prefieuto Muncipal de Rio
Claro, Palmínio Altimari Filho pontuando os avanços obtidos no setor cultural pela atual gestão.
Seguiu-se a posse dos conselheiros,  com a entrega dos marcos legais relativos ao Conselho
Municipal de Políticas Culturais e ao Fundo Municipal de Cultura. O Secretário de Cultura propôs
o encaminhamento da eleição para a composição da mesa diretora, tendo o Dretor de Patrimônio
Ivo  Reseck  assumido  a  coordenação  dos  trabalhos,  e  Elaine  Siqueira  encarregada  do
secretariado. A proposta foi refutada por Pimentel Neto, o qual exerceu o direito de defesa de sua
postura expondo o entendimento da necessidade dos conselheiros se conhecerem melhor para
que uma decisão tão importante fosse tomada. A defesa da realização do pleito naquela data foi
feita  por  Ivan  Souza  Bonifácio,  o  qual  propôs  o  aproveitamento  de  quórum  efetivo  para  a
realização do pleito  e o encaminhamento da próxima reunião como um encontro de trabalho.
Aberta a votação, a plenária decidiu pela realização do pleito naquela data, havendo 22 votos a
favor, nenhum contrário e duas abstenções. Ivo encaminhou a votação para Presidente, abrindo
as inscrições para os candidatos, tendo havido a inscrição única de Ivan Souza Bonifacio. Aberta
a votação, o plenário elegeu o candidato havendo 22 votos a favor,  nenhum contrário e duas
abstenções.  Foi  encaminhada   votação  para  Vice  Presidente,  abrindo  as  inscrições  para  os
candidatos, tendo havido a inscrição única de Ivan Soares. Aberta a votação, o plenário elegeu o
candidato havendo 22 votos  a  favor,  nenhum contrário  e  duas abstenções.  Foi  encaminhada
votação  para  Primeiro  Secretário,  abrindo  as  inscrições  para  os  candidatos,  tendo  havido  a
inscrição única de Elaine Siqueira. Aberta a votação, o plenário elegeu a candidata havendo 22
votos a favor,  nenhum contrário e duas abstenções. Foi encaminhada  votação para Segundo
Secretário,  abrindo  as  inscrições  para  os  candidatos,  tendo  havido  a  inscrição  única  de  Ivo
Reseck.  Aberta a votação,  o  plenário elegeu o  candidato  havendo 22 votos a favor,  nenhum
contrário e duas abstenções. Finalizado o pleito, Ivo Reseck convidou o presidente eleito para
assumir os trabalhos, o qual tomou lugar a frente, agradecendo aos presentes pela possibilidade
de coordenar os trabalhos, tendo duas grandes tarefas iniciais, sendo elas a efetivação de editais
públicos utilizando recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura e a elaboração do Plano
Municipal de Cultura. Pimentel Júnior solicitou a palavra e salientou a necessidade de aprofundar
questões  como  o  sistema  de  repasse  de  recursos  municipais  para  entidades  culturais,  a
necessidade do presidente se despojar de suas vontades para a condução ilibada do processo e
seu  descontentamento  com  a  organização  do  pleito.  Ivo  Reseck  defendeu  a  lisura  do
procedimento, tendo o mesmo sido colocado em votação e aprovado por maioria absoluta pelos
conselheiros presentes. Willian Nagib em seguida fez uso da palavra destacando a importância da
participação de todos os conselheiros na construção de uma política municipal de cultura efetiva.
Ivan Bonifácio fez uso da palavra salientando a importância da efetiva participação de todos os
membros para  que os  avanços sejam mais  significativos  e  se  possa  implementar  o  Sistema
Municipal de Cultura até o término da atual gestão. O representante da Secretaria Municipal de
Educação, Jeferson, expôs sua insatisfação com a organização do pleito eleitoral, declarando sua
intenção de uma efetiva participação, não sendo sua intenção permitir  ser usado para ratificar
decisões previamente estabelecidas. Não havendo mais falas, a reunião foi encerrada. Eu Elaine
Siqueira secretariei e dou fé na veracidade do conteúdo acima exposto.


