
Em 9 de fevereiro de 2016, às 9 horas, no Casa de Cultura Paulo Rodrigues,
situada na rua 4, 453, no Centro de Rio Claro. Os trabalhos tiveram início as 09 horas
e  30  minutos  ocorreu  a  assembléia  ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Política
Cultural. Os trabalhos tiveram início com a fala do presidente, solicitando um redator
para a ata, devida a ausência do primeiro e segundo secretário. Em seguida foi lida
ata revisada, referente à reunião anterior. A pauta do dia foi apresentada. O presidente
faz uma observação que não há quórum suficiente para se fazer deliberações devido
insufiencia  de  número  de  conselheiros  presente  nesta  reunião.  O  Presidente  faz
destaques referentes a ata anterior, e indaga a necessidade de se colocar na ata que
houve  debate  sobre  a  autonomia  do  Conselho  de  Cultura  em poder  participar  do
processo de decisão quanto aos recursos ofertados para entidades subvencionadas
pela Secretaria de Cultura, além de que para maior democratização do procedimento
de acesso a recursos públicos que este tramite seja realizado através de editais. Não
houve mais nenhuma observação da ata ou destaque deste modo foi encaminhado
para votação e aprovação a mesma. Tendo seis votos a favor e uma abstenção, sendo
aprovada pela maioria. Nesta data contamos com a presença de dois ouvintes, Luiz
Francisco de Paula Ipólito e Elisabete de Fátima Farias Silva, os quais declararam
interesse  em  fazer  do  conselho.  O  presidente  fez  uma  breve  apresentação  do
Conselho  de  Política  Cultural  e  seu  funcionamento  aos  convidados.  Marco  Peres
reforça  a  importância  de  inclui-los  no  conselho  de  cultura  uma  vez  que  eles
demostraram interesse  em estar  participando  do mesmo.  O presidente  realiza  um
apelo para que os Conselheiros ajudem a buscar interessados em compor as cadeiras
vagas.  Desta  forma  fica  acordado  que  na  próxima  reunião  será  disponibilizado
informação de quais representatividades não estão ocupadas no Conselho, incluindo
os  desligamentos  de  conselheiros  que  não  compareceram  em  três  reuniões
consecutivas e sem justificativa, neste caso será mandado ao coletivo representado
uma  solicitação  para  que  indiquem  outro  representante  que  possa  assumir  a
responsabilidade de Conselheiro. O Presidente lembra que enquanto o coletivo não
indicar um outro representante este deve ser desconsiderado na contagem de votos
para fins de quórum. Marco Peres critica postura do Presidente dizendo que o objetivo
do Conselho é ser ativo e participativo, e que acredita que há um esvaziamento do
Conselho e pouco incentivo para inclusão. Critica a diminuição do quórum e considera
que  isto  reforça  a  não  participação,  de  modo  que  está  se  visando  somente  as
deliberações  a  serem  realizadas.  O  presidente  discorda  da  colocação  de  Marco
pontuando que o objetivo de seu mandado é elaboração do Plano Municipal de Cultura
e fazer editais que objetivem a disponibilização de recursos no município. Diz ter se
esforçado  para  que  o  Conselho  se  torne  cada  vez  mais  ativo,  participativo  e
democrático, sendo o objetivo obter a participação de pessoas realmente interessadas
em dedicar seu tempo para a construção da política pública. Marco Peres questiona a
ata  anterior,  a  qual  diz  que  seria  disponibilizado  material  do  Conselho  de  Política
Cultural das gestões anteriores. O presidente responde que ainda não. Marco solicita
material para próxima reunião com cópias para cada Conselheiro. Ivan sugere que o
material fique disponível para consulta na Casa de Cultura Paulo Rodrigues e acredita
que é possível realizar essa disponibilização até a próxima reunião. Luiz Francisco
questiona como é dada a participação das entidades subvencionas no Conselho de
Política Cultural e sugere a obrigatoriedade de participação destas. É esclarecido que
somente é possível  reivindicar  isto as entidades através de inclusão na lei.  Marco
Peres  critica  a  fidedignidade  das  atas  e  sugere  que  sejam  mandadas  com
antecedência e a todos os membros, também critica a ausência dos secretários. Luiz
Fernando traz uma experiência do Conselho de Economia Solidaria qual a ata tem um



auxílio  de  uma  secretaria  da  Casa  dos  Conselhos  para  sua  elaboração.  Foi
encaminhada a proposta de que a  Casa de Cultura Paulo Rodrigues seja sede do
Conselho  Municipal  de  Política  Cultural.  Wilson  sugere  que  a  ata  seja  projetada
durante a própria reunião, através de um aparelho de data show para que possamos
questionar a ata em tempo real. Marina tira duvida de como alterar seu suplente já que
este não tem disponibilidade de participar do conselho. O presidente sugere que este
procedimento  deve  ser  auto  declatório,  por  escrito  e  que  seja  indicado  um  novo
membro pelo segmento. É realizada a discussão da pauta sobre as comissões do
Conselho.  Três  comissões  quais  foram  formadas:  Comissão  de  comunicação,
Comissão do fundo municipal  de Cultura e a comissão de formação.  Marco cobra
pratica da comissão de comunicação, já que ainda podemos notar algumas falhas.
Também cobra participação dos conselheiros para que essas comissões façam seu
papel.  Marco  também  questiona  na  comissão  do  fundo  municipal  de  cultura  e
questiona  sobre  os  editais,  solicita  esclarecimento  de  Ivan.  Ivan  pede  para  que
Thaynara  esclareça  o  funcionamento  das  reuniões  quais  ela  participou  e  assim é
esclarecido. Marco cobra que este edital seja de conhecimento de todos do conselhos.
Ivan  esclarece  que  este  edital  faz  parte  do  material  da  gestão  anterior  que  será
disponibilizado a todos. Desta forma inicia-se discussão de como fazer para melhorar
o  funcionamento  das  comissões.  É  solicitado  que  cada  comissão  tenha  um
coordenador  responsável  pela  pratica  destas.  Francisco  Marchiori  se  declara
interessado em coordenar a comissão de comunicação, e que entrará em contato com
os demais conselheiros que compõe esta comissão para definir uma melhor data para
esta reunião. Ivan se compromete em coordenar a comissão do fundo municipal de
Cultura  e  deixa  pré agendada  a  reunião desta  comissão para  dia  24 de fevereiro
(quarta-feira) as 19 horas.  Luiz sugere que listagem quais assinamos presença no
início da reunião já tenha os nomes, contatos e seguimento. Marco também questiona
o valor coreto do fundo municipal de cultura, no qual na ata passada foi registrado
como sendo valor de 80 mil reais. O presidente esclarece que o valor é de 30 mil reais.
Sem mais, eu Taynara Zaya redigi e declaro fidedignas as informações.


