
Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, na Casa de Cultura
Paulo  Rodrigues,  situada na rua 4,  número 583,  centro de Rio  Claro/  São  Paulo,
reuniram-se os  membros do Conselho  Municipal  de Políticas  Culturais  em sessão
ordinária iniciada às nove horas e trinta minutos, sob a presença de onze conselheiros
dentre titulares e suplentes. Iniciou-se a reunião com a explanação da ordem do dia
pelo Presidente, que tratou da elaboração do Edital do Fundo Municipal de Cultura, da
cidade de Rio Claro/SP e da formalização do 1º Concurso Cultural “Sandra Brás” no
qual caracteriza a seleção de projetos culturais para o ano de 2016 em conformidade
com as exigências a serem estabelecidas no edital supracitado. Também, destaca-se
os informes dados pelo presidente sobre os pontos centrais a respeito da elaboração
do  Edital  do  Fundo  Municipal  de  Cultura  sobre  a  promoção  do  acesso  aos  bens
culturais da cidade de Rio Claro/SP assim como a seleção dos segmentos artísticos
estabelecidos  para  a  realização  do  referido  edital  cultural,  definidos  segundo  uma
reunião  ordinária  ocorrida  no  mês  de  março  no  qual  foram  propostos  os  oito
segmentos,  a  saber:  Artes  Cênicas,  Dança,  Artes  Visuais,  Literatura,  Culturas
Populares Tradicionais,  Culturas Afro-Brasileiras,  Música e Artes Integradas. Desse
modo, deliberou-se sobre a elaboração do Edital do Fundo Municipal de Cultura, por
meio da leitura das disposições legais, bem como alterados alguns itens do referido
documento  de  acordo  com  os  seguintes  destaques  expressos:  A) item  2.3,  a
modificação dos dizeres “[...]  Tribunal  de Contas da União [...]”  para somente “[...]
Tribunal  de  Contas  [...]”  segundo  a  proposta  do  Secretário  de  Cultura  SÉRGIO,
aprovado por todos os conselheiros; B) item 3.4, a modificação na numeração do título
do concurso cultura “I Mostra Sandra Brás” para a numeração ordinal “1ª”, proposta
pelo Secretário de Cultura SÉRGIO e aprovado por todos os conselheiros; C) item 3.5,
a proposta de inclusão da redação “[...] a partir de deliberações do Conselho Municipal
de Política Cultural”  no final  do referido item, proposto por JEFFERSON e demais
conselheiros,  aprovado por todos na sessão;  D) no caput 4, DAS INSCRIÇÕES, a
inclusão de um parágrafo com os seguintes dizeres: “Os proponentes poderão solicitar
auxílio da Secretaria Municipal de Cultura para o cadastramento no SNIS, mediante
agendamento  no  período  em  que  o  presente  edital  permanecer  aberto  para
inscrições”, proposto pelo presidente IVAN, aprovado por todos os conselheiros”;  E)
subitem 5.1.2, a modificação da redação  sob os dizeres: “O Conselho Municipal de
Política Cultural indicará uma lista multidisciplinar para a composição da Comissão de
Avaliação de Projetos, definindo quatro (04) membros que apresentem notório saber
em relação às políticas culturais”,  com base nos apontamentos de MARYSILDA e
demais  conselheiros,  sendo  aprovado  por  todos;  F) subitem 5.2.3,  a  alteração  da
expressão “[...] Assembléia Geral Extraordinária [...]”  para “[...] Sessão Extraordinária
[...]”  proposta  pelo  Secretário  de  Cultura  SÉRGIO  e  demais  conselheiros,  sendo
aprovado  por  todos;  G) item  7.1,  a  correção  do  disposto  “[...]  Lei  Municipal  nº
4409/2012”  para  “[...]  Lei  Municipal  nº  4813/2014”,  aprovado  por  todos   os
conselheiros;  H) item  7.2.,  a  inclusão  da  redação  “[...]  não  cabendo  recurso  por
desinformação” no final  do referido item, aprovado por todos os conselheiros;  I) O
inclusão  do  item  1.3   que  trata  do  valor  a  ser  estipulado  para  cada  projeto
contemplado,  na  importância  de  R$  5.000,00  para  cada  proponente.  Sem  mais
deliberações cabíveis, aprovou-se o Edital Municipal de Política Cultural da Cidade de



Rio Claro\SP, tendo encerrada a sessão às doze horas e dez minutos. Eu, Ivo Reseck,
segundo secretário, lavrei a presente atae dou fé no conteúdo acima exposto.


