
 
 

 

Aos 12 de março de 2016, na Casa de Cultura Paulo Rodrigues na cidade de 
Rio Claro, reuniram-se em sessão ordinária os membros do Conselho Municipal de 
Política Cultural, tendo os trabalhos iniciados as 9:40 com a presença de 12 membros. 
O presidente inicia a reunião com relato sobre o que avalia serem problemas para o 
funcionamento do conselho. Aponta que as comissões são a forma mais eficiente para 
que os temas definidos, o Plano Municipal e Fundo Municipal, mas que não estão 
funcionando. Não tem tido adesão as reuniões sobre o fundo e comissões como a de 
formação. Também, segundo o presidente, chama a atenção a ausência frequente de 
membros do conselho, tanto do poder público como da sociedade civil. Relata que 
houve atraso na publicação do decreto para dar posse ao conselho, o que avalia ter 
contribuído com o esvaziamento do pleno do conselho. Ivo propõe que nos 
concentremos na elaboração do edital de aplicação de recursos do Fundo Municipal de 
Cultura. Propõe também que, quanto ao Plano Municipal de Cultura, Marizilda propõe 
que o conselho seja mais enxuto, com redução no número de segmentos. Sérgio 
Desiderá, relata que recebeu as prestações de contas das subvencionadas após a 
última reunião do conselho, motivo pelo qual traz nesta. Diz que as dificuldades de 
funcionamento do conselho não são exclusividade nossa, outros conselhos tem o 
mesmo problema. O presidente propõe que o conselho se reúna no próximo sábado, 
dia 19 às 9h, no Instituto Cultural Paulo Rodrigues, quando então o pleno do conselho 
poderá deliberar sobre a proposta do edital de aplicação de recursos do Fundo Municipal 
de Cultura. A comissão de formação se reunirá na quinta-feira, às 17h, no Instituto 
Cultural Paulo Rodrigues, quando analisará as propostas de trabalho para 2016 das 
entidades subvencionadas. Sem mais a deliberar, foi encerrada a reunião e eu, Ivo 
Reseck, lavrei a presente ata. 


