
Aos 28 de novembro de 2015, no centro cultura Roberto Palmari na cidade de
Rio Claro, SP, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais,
tendo  os  trabalhos  iniciado  as  dez  horas  e  quinze  minutoscom  a  presença  de
quatorze conselheiros e suplentes. O presidente deu início a reunião com a leitura da
ultima ata. Marcos Perez levantou a questão regimental da insuficiência de quórum
mínimo para  início  dos  trabalhos  e  o  respeito  ao  regimento  interno.  Ao  longo  da
discussão  outros  três  conselheiros  chegaram,  possibilitando  quórum  mínimo
regimental. Verificados os presentes, na ausência da primeira e segundo secretário, foi
escolhida Janaína Maria Augusto para secretariar a sessão. Foi realizada a leitura da
ata de doze de novembro, relativa a posse do conselho e eleição da mesa diretora.
Pimentel questionou o fato da ata não ter sido enviada anteriormente e a ausência de
informações,  propondo  a  contraposição  dos  registros  escritos  com  as  gravações
videográficas,  compondo  um  documento  fidedigno.  Após  breve  discussão,  Willian
colocou como desnecessário tal preciosismo, devendo o documento retratar os fatos
gerais,  sendo naquele  momento importante o grupo se ater  a discussão sobre as
pautas propostas para o dia. Nas deliberações, foi acordado que Pimentel realizará o
registro videográfico de todas as reuniões e que tal material constará como anexo das
atas. As próximas atas serão encaminhadas juntamente com as convocações e pautas
das assembléias. Colocada em votação, a ata foi aprovada. Seguiu-se o informe sobre
a atividade de formação de conselheiros, tendo o presidente articulado com a Regional
do MINC para que fosse enviado um representante incumbido de compartilhar com os
membros do conselho o papel dessa instância de controle social e as possibilidades
de  atuação.  Considerando  a  ausência  de  resposta  da  Regional,  os  conselheiros
deliberaram  promover  tal  capacitação  contando  com  a  experiência  dos  próprios
membros.  Na  leitura  da  ordem  do  dia  foram  propostas  como  pautas:  1  –  Fundo
Municipal de Cultura, 2 – Modelo de repasse de recirsos públicos culturais e 3 – Plano
municipal  de  cultura.  Diversos  membros  solicitaram  tratar  como  prioridade  a
organização do conselho, pauta incluída e definida como prioritária. Surgiu a proposta
para o debate da Lei Municipal de Incentivos Fiscais, a qual não foi incluída por haver
temas extensos anteriormente propostos. Iniciando a primeira pauta, Pimentel propôs
um momento de interação para que os conselheiros possam se conhecer, tendo como
indicativo  o curso de capacitação de conselheiros  a ser organizado pelos  próprios
membros. Conforme indicado anteriormente, se fez evidente a necessidade de revisão
do  regimento  interno,  ficando  como  pauta  para  a  próxima  assembléia.  Diante  da
dificuldade  de  comunicação  com  diversos  membros,  existe  a  necessidade  dea
atualização dos contatos, incluindo o endereço. Pimentel se dispôs a elaborar um site
para comunicação externa do conselho. Ivan Bonifácio sugeriu que o regimento seja
cumprido  quanto  a  renúncia  dos  membros  que  apresentarem  três  ausências
consecutivas  injustificadas,  comunicando  o  segmento/setor  responsável,  propondo
como uma alteração regimental a desconsideração dos representantes renunciantes
na  contagem  do  quórum  efetivo  para  deliberações,  até  a  indicação  de  novo
representante  pelo  segmento/setor,  item de pauta  para  a  próxima  assembléia.  Na
segunda  ausência,  os  conselheiros  serão  comunicados  sobre  os  procedimentos
regimentais, por correio eletrônico, contato telefônico e, caso possível por comunicado
impresso enviado via correios com aviso de recebimento no caso da sociedade civil e
por ofício ao chefe do poder executivo no caso nos representantes governamentais.



Foi levantada a necessidade de preencher as vagas em aberto do conselho. Pimentel
propôs a criação de uma comissão para o acompanhamento da votação da LOA (Lei
Orçamentária Anual), para a qual se dispuseram Ivan, Pimentel e Willan. Ivan busca
retomar a pauta na ordem de sua aprovação, propondo que assuntos polêmicos sejam
incluídos como itens de pauta. Diante dos questionamentos acerca da necessidade de
aprimoramento da comunicação interna e externa dos membros do conselho e suas
ações, é formada uma comissão temática de Comunicação, da qual participam Ivo,
Elaine,  Pimentel,  Josiane  e  Wilson.  Em  relação  as  assembléias  ordinárias,  por
proposta de Marcos Peres, foi  colocada em votação e aprovada sua realização no
segundo sábado de cada mês, com início as nove horas e término as doze. Willian
propõe que conste na ata as presenças e ausências dos conselheiros. Ivan propõe a
alteração do regimento interno para que as reuniões possam se iniciar em primeira
chamada com maioria absoluta ou em segunda chamada com qualquer número de
participantes.  Em relação ao fundo,  foi  formada uma comissão temática do Fundo
Municipal  de Cultura (FMC) composta por Ivan,  Sergio Desiderá,  Willian,  Pimentel,
Maryzilda,  Kátia,  Thainara  e  Wilson.  Eu,  Ivo  Reseck,  segundo  secretário  lavrei  a
presente ata e dou fé nas informações acima prestadas.


