
Aos 9 de janeiro de 2016, às 9 horas, no Centro Cultural "Roberto Palmari", reuniu-se o
Conselho  Municipal  de  Políticas  Culturais"  com a  presença  de  22  membros.  Os trabalhos
tiveram início  com a  fala  do  presisente,  apresentando  a  pauta,  seguida  da  leitura  da  ata
revisada, referente à reunião anterior. O presidente propoe que a proxima reunião aconteça na
casa  de  cultura  Paulo  Rodrigues.  Informa  que  disponibilizará  os  arquivos  dos  trabalhos
realizados  no  período  anterior  via  internet.  O  presidente  encaminhou  a  votação  de  nova
secretária do conselho, tendo em vista a o pedido de vacancia deste cargo por parte da atual
titular, Elaine Siqueira. Encaminhou a votação em nome de Janaina Maria Augusto, que se
propos a ocupar o cargo, que foi ratificada pelo pleno do conselho. Em seguida o presidente
abriu  para  informes  e  o  conselheiro  Sergio  Desiderá,  Secretário  de  Cultura,  apresentou  a
publicação da lei n 4923, de 16 de dezembro de 2015, que regulamenta a prestaçõde contas
de entidades no municipio, o que inclui as entidades culturais. O secretário tambem falou do
andamento da implantação do fundo municipal de cultura e que será disponibilizado em torno
de  R$  80  mil,  para  que  sejam  apoiados  projetos  por  meio  de  seleção  pública,  falou  da
denominação  do  estúdio  público  como  Rogério  Rossini.  Conselheiro  Pablo  propõe  que  o
conselho discuta a questão das subvenções por conta da lei mencionada pelo secretário e o
presidente  sugeriu  então  que  se  colocasse  o  assunto  como  item  de  pauta.  O  presidente
encaminha o primeiro item da pauta, que trata da revisão do Regimento interno do conselho.
Propos a  alteração do paragrafo  3,  do artigo  23,  para  que tenha a seguinte  redação:  “As
sessões plenarias terão seu inicio em primeira chamada com maioria simples e em segunda
chamada, com a presença de ao menos um terço de membros.” Foi apresentada uma segunda
proposta com a seguinte redação “As sessoes plenarias terão seu inicio em primeira chamada
com maioria simples e em segunda chamada, com a presença de ao menos um terço dos
membros,  garantida  a  paridade  dos representantes  entre  poder  público  e  sociedade  civil”.
Havendo duas propostas, o presidente encaminhou a votação. A proposta hum recebeu 17
votos,  2 votos a proposta 2 e 3 abstensões. O conselheiro Wilson propôs que fosse incluído
dispositivo  que  exigisse  paridade  entre  membros  do  poder  público  e  sociedade  civil  em
reuniões extraordinárias. Colocado em votação, 4 votos a favor, 12 contrários e 6 abstensões.
Em seguida  o  presidente  propos  a  inclusão  do  sexto  parágrafo  do  artigo  11,  que  teria  a
seguinte redação: “No caso de vacância da titularidade, e o mesmo ocorrer com a suplência, a
representatividade  do  segmento  será  desconsiderada  na  contagem  do  número  total  de
membros para efeito de quorum nas deliberações plenárias”,  aprovado por unanimidade.  O
presidente  encaminha  o  segundo  item de  pauta,  o  das  comissões.  Abriu  para  que  outros
conselheiros  pudessem  compor  as  comissões.  Se  prontificou  a  participar  da  comissão  de
comunicação o conselheiro Francisco Marchiori Netto e na comissão do Fundo Municipal se
prontificaram  a  participar  os  membros  Renê  Diogo  Mainardi  e  Janaina  Maria  Augusto.  O
presidente  deu  por  encerrada  a  discussão  do  item  e  passou  a  discussão  acerca  da  lei
municipal  nº  4923\2015,  recém  aprovada  e  publicada.  A  questão  era  a  necessidade  da
aprovação pelo conselho do plano de trabalho apresentados pelas entidades subvencionadas.
Foi iniciado um debate sobre formação cultural, tendo o grupo colocado que a destinação do
recurso advindo das subvenções deveria ser aplicado preferencialmente  em atividades que
tivessem como fim a formação cultural,  sendo esse o eixo estruturante em uma política de



fomento  cultural,  a  qual  poderia  ser  revisada  com  vistas  a  democratização  do  acesso  a
população  aos  bens  culturais.  O presidente  propôs  a  formação  da  comissão  de formação
cultural,  tendo  os  conselheiros  Francisco  Marchiori  Netto,  Janaina  Ronald,  Irene,  Wilson,
Hamilson, Jeferson, Ivo, Ivan Bonifácio e Sérgio Desiderá se disposto a participar. Havendo a
pauta  sido  colocada  em  discussão  por  Sérgio  Desiderá,   o  presidente  propôs  que  a
coordenação dos trabalhos da comissão ficassem a cargo desse, a qual foi prontamente aceita.
Dando sequência à discussão, os conselheiros discutiram qual deverá ser o procedimento do
conselho perante a nova lei  e a responsabilidade de o conselho na emissão,  por meio de
resolução , de parecer aprovando ou não os projetos das entidades subvencionadas, sendo
estabelecido  o acordo para a realização de sessão extraordinária  com vistas a  análise  da
referida  matéria,  À  partir  da  disponibilização  dos  processos  relativos  aos  projetos
desenvolvidos  no  ano  de  2015  pelas  entidades  culturais  subvencionadas.  Sem  mais,  eu
Janaína Maria Augusto, primeira secretária, certifico e dou fé acerca das informações acima
descritas.


