
Aos 12 dias do mês de dezembro do ano 2015, às 9 horas, no Centro Cultural "Roberto
Palmari",  reuniu-se  o  Conselho  Municipal  de  Políticas  Culturais",   com  a  presença  de  13
membros,  entre  titulares,  suplentes  e  ouvinte.  Os  trabalhos  tiveram  início  com  a  fala  do
presisente,  apresentando  a  pauta,  seguida  da  leitura  da  Ata  revisada,  referente  à  reunião
anterior.  MARCO  PERES  observou  que  efetuou  algumas  marcações  sobre  a  questão  de
quorum. Lida por WILLIAM NAGIB, todos concordaram com seu teor e aprovaram-na. IVAN
informou  que  WILLIAM  e  PIMENTEL  estiveram  na  reunião  da  Câmara  Municipal  de
Vereadores, na sessão cujo tema era o Orçamento do Município, WILLIAM observou que tanto
ele  como  Pimentel  fizeram  algumas  intervenções  sobre  não  alterarem  o  que  estava  no
Orçamento da Secretaria de Cultura,  sendo respondido pela vereadora MARIA DO CARMO
GUILHERME, que não haveria alterações, assim como em todas as Secretarias. Observaram
que todas as Secretarias sofreram corte no orçamento, o Secretário de Cultura comentou que o
corte foi em torno de 20 por cento. Após, o presidente informou que não houve contato da
regional do Ministério da Cultura sobre a oficina para conselheiros, sugeriu que se fizesse uma
reunião em janeiro, à tarde, para uma troca de vivência entre os membros, os novatos e os
mais  experientes.  MARCO PERES questionou  o Secretário  de Cultura  sobre  se o mesmo
manteve algum contato com o Ministério, sendo respondido que não houve tempo. MARCO
PERES  salientou  a  importância  de  se  chamar  as  Entidades  interessadas  que  poderiam
participar  mais  efetivamente,  sugeriu  que  houvesse  empenho  no  sentido  de  atingir  mais
pessoas  que  pudessem  participar  das  reuniões.  IVAN BONIFÁCIO  informou  que  segundo
soube não há pessoal especialista em Conselho (enquanto conteúdo) na regional do Ministério.
ABBUL SAID,  suplente  de IVAN BONIFACIO,  informou que não poderá estar  presente  na
próxima  reunião,  em  janeiro.  SERGIO  DESIDERÁ  informou  sobre  o  pregão  referente  à
instalação  do ar  condicionado  no teatro,  que acontecerá  no próximo dia  15 de dezembro.
Também informou sobre o processo e informatização da Biblioteca Pública Municipal MARIA
VICTORIA ALEM JORGE. IVAN BONIFÁCIO apresentou as pautas. Sobre organização interna
do  Conselho,  observou  que  há  algumas  discrepâncias  entre  a  Lei  e  o  Decreto,  como  a
necessidade de haver dois representantes da Secretaria de Cultura e um suplente. Sobre a
nomeação  para  as  vagas  existentes,  o  SECRETÁRIO  informou  não  ter  autoridade  para
nomear. MARCO PERES interveio dizendo que quem informou os nomes foi a Secretaria de
Cultura e que a função de nomear novos nembros seria responsabilidade do Secretário e do
Presidente.  IVAN  BONIFÁCIO  informou  de  que  há  erros  no  cadastro  dos  membros  do
Conselho encaminhado para ele. MARCO PERES sugeriu a instalação de uma sede para o
Conselho,  com uma pessoa atendendo,  (que poderia ser um menor aprendiz)  para melhor
organização  dos  trabalhos.  RACHEL  ROLIM  observou  que  quando  há  a  participação  de
pessoas interessadas, a liderança surge naturalmente. MARCO PERES disse que a reunião é
pública,   também observou da necessidade em formar quorum para possibilitar a votação para
mudança  do  regimento  interno.  IVAN  BONIFÁCIO  chamou  a  atenção  sobre  a
representatividade,  que  as  pessoas  se  comprometeram  em  participar  e  devem  se  fazer
representar. MARCOS PERES observou a necessidade de se normalizar o Cobselho enquanto
Entidade, tomar decisões com quorum mínimo de 17 pessoas, ter uma sese própria, organizar
documentos e manter a independência do Conselho. O SECRETÁRIO SERGIO DESIDERÁ



comunicou  sobre  algumas  reestruturaçôes  de  duas  salas  do  Centro  Cultural,  onde
disponibilizaria uma sala que poderia ser usada como a sede. IVAN BONIFÁCIO destacou que
a exigência de um quorum com doir terços do Conselho pode travar as deliberações, já que
não  está  havendo  a  necessária  representatividade.  Também salientou  que  a.comissão  de
comunicação  formada  na  reunião  anterior  ainda  não  se  reuniu.  WILLI  NAGIB  levantou  a
questão se é preciso que as reuniôes aconteçam no Centro Cultural e sugeriu que a próxima
aconteça na Casa de Cultura "Paulo Rodrigues"(sem viés do poder público), sendo respondido
pelo presidente, que disse não se lembrar do Conselho estar locado em algum lugar específico.
Foram levantadas várias alternativas, tais como o Conselho se reunir na Casa dos Conselhos,
mas sendo de sábado, haveria dificuldade pelo fato de gerar horas extras para o funcionário do
local, conforme observou VITOR ROSSI, que participou da reunião como ouvinte. Decidiu-se
por  fazer  a  próxima reunião  na Casa de Cultura  "PAULO RODRIGUES".  MARCO PERES
propôs uma comissão para revisão do regimento interno, sugerindo que se elabore uma minuta
para  apresentar  ao Conselho.  WILLIAM NAGIB poderia  redigir  a  minuta.  O PRESIDENTE
informou que a representante da Secretaria de Assistência Social, Elaine Siqueira, solicitou sua
substituição do cargo de Secretária do Conselho, o SECRETÁRIO DE CULTURA pediu que a
comuniquem para que o pedido seja feito por escrito, e MARCO PERES sugeriu uma nova
eleição para o cargo de secretário do Conselho. OUTROS assuntos que permearam a reunião
foram a criação do Fundo Municipal de Cultura, abertura de conta corrente própria,  com o valor
inicial  de  25  mil  reais,  dificuldade  de  quorum,  comprometimento  do  poder  público,  a
necessidade  de  se  criar  uma  Comissão  para  discussão  sobre  a  implantação  do  FMC,  a
necessidade  de  compartilhar  por  email  todos  os  documentos,  a  necessidade  de  um
mapeamento  cultural  para  um  diagnóstico  preciso  e  sistematizado  das  açôes  culturais  na
cidade de Rio Claro.  Foi mencionado o Plano Decenal de Cultura, IVAN levantou o problema
em conseguir dados que o governo teria que fornecer, que é preciso um trabalho cuidadoso ao
colher  as  informações,  pois  houve  dificuldade  no  processo  de  colher  informações  das
Secretarias  Municipais,  que  não  se  mostraram  interessadas,  sendo  que  a  Secretaria  de
Turismo em vez de apresentar suas ações, apresentou a programação de eventos. MARCO
PERES salientou que na elaboração do Plano a única ausência foi da Diretoria de Políticas
Especiais  (que  se  justificou  em reunião  anterior)  e  que  o  relator  deste  processo  foi  IVAN
BONIFÁCIO, sugeriu que se apresente o relatório para a atual administração. IVAN salientou
que houve um trabalho e ele foi encaminhado para a Secretaria de Cultura pela gestão anterior.
MARCO PERES destacou que este trabalho não pode se perder. WILLIAM NAGIB questionou
se existe um padrão a ser seguido na elaboração do Plano. O SECRETÁRIO apresentou e
disponibilizou para consulta alguns modelos executados por outras cidades. IVAN respondeu
que houve plenárias e duas conferências para tratar do assunto. IVAN BONIFACIO salientou
que há muita coisa que não foi feita. Referente aos diagnósticos e elaboração de projetos, o
SECRETÁRIO mencionou que pode delegar o diretor Renê Mainardi para ajudar nos trabalhos.
MARCO PERES salientou que o Conselho precisa se fazer representar e buscar alternativas
em outra instâncias, se desvencilhando o máximo possível da dependência financeira do poder
público.  IVAN BONIFÁCIO encerrou a fala dizendo que irá compartilhar o que resultou das
Assembleias,  plenárias  e  conferências  anteriores,  que  resultou  em  uma  quantidade



considerável de documentos. Eu, Ivo Reseck, segundo secretário, lavrei a presente ata e dou
fé no conteúdo acima exposto.


