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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural realizada aos trinta dias do mês de 

março de dois mil e quinze às dezenove horas , na FCBC. Abertura da reunião foi feita pelo presidente e não 

houve ofícios a serem lidos. Foi feita a leitura da ata da reunião ordinária anterior a qual foi aprovada. Após 

seguiu-se a discussão dos assuntos previstos iniciando pela 1) apresentação dos trabalhos da Câmara de 

Patrimônio Cultural feita pela Lilian. A Câmara está aplicando uma metodologia de arrolamento dos 

acervos abrigados no Museu do Pescador e possui um plano de trabalho para os demais museus. Esta ação 

inicial evidencia desafios quanto a equipe de trabalho, demonstrando a importância de técnicos 

especializados nesta área cultural. Paulo Henrique  avalia que as condições estruturais do complexo de 

museus representa um risco eminente. Dickmann fala da necessidade de ter profissionais qualificados na 

área para registrar as informações com segurança. A apresentação do tema trouxe esclarecimentos e 

suscitou o compromisso com os acervos dos museus. Dickmann questiona sobre os acervos de obras de 

artes plásticas instaladas na cidade e prédios. 2) Lei do Sistema Municipal de Cultura -  Celso informa sobre 

os trabalhos de acompanhamento junto ao setor jurídico, e de que procurou os representantes das quatro 

câmaras para conhecer suas posições quanto a atuação e efetiva participação no processo de 

desenvolvimento do setor cultural. Dagma diz que no seu entendimento há um consenso mas falta a 

legalização. Anderson reforça que há um consenso e que ele  e o Celso estão acompanhando na forma de 

diligência. Luciano lembra que amanhã faz um  ano que o  Conselho aprovou o texto da lei e que ainda não 

foi para a Câmara. Outro aspecto é que ainda não foi o encaminhamento da alteração do Regimento do 

Conselho legalizando as quatro câmaras. Depois de avaliada a questão, foi aprovado por oito votos a 

posição de que o assunto seja encaminhado a Comissão de Revisão do Regimento do Conselho, a qual foi 

criada nesta reunião sendo composta por: Luciano Pedro Estevão, Rafael Salvador, Carlos Dickmann e que o 

texto seja objeto de uma reunião extraordinária. 3)  LIC 2015 – início dos trabalhos Comissão -  Anderson 

informa que pelo texto legislativo cabe ao Conselho definir a forma de distribuição do recurso e esclarece 

sobre como é aplicada a ideia de premiação, a qual é baseada no trabalho já desenvolvido.  Acrescenta, 

ainda, a importância de definir como meta o lançamento do edital 2015 para o mês de junho. Celso solicita 

que a Comissão agende uma data para iniciar os trabalhos para o próximo edital. Luciano reforça a 

necessidade de iniciar os trabalhos  e que cada câmara esteja atenta para contribuir no processo.  

Anderson informa sobre as mudanças trazidas pela Lei Federal 13019/2014  que passa a vigorar em julho 

de 2015.  4) Portaria de ocupação do Teatro Municipal - Passamos a discutir a situação da pauta do teatro 



para o mês de abril que foi publicada hoje. Guilhermina expõe a questão e faz os esclarecimentos 

solicitados. Anderson, Rafael Salvador, Luciano, Mirian Almeida e Dickmann fazem suas considerações.  O 

Conselho manifesta-se com uma moção de apoio pelo cumprimento das normas que regulamentam o 

processo de composição da pauta por parte da Comissão de Pauta. Luciano  lembra do  aniversário do 

teatro e parabeniza a todos artistas e gestores pelo compromisso com o teatro. 5)  Andamento das 

Comissões  / criar comissão de revisão do estatuto da FCBC  - Esta Comissão foi criada conforme relatado 

no item (2) desta ata. Celso solicitou que cada comissão defina seu horário de funcionamento.  6) Feira da 

Praça da Cultura - Celso faz o chamamento para o evento que será no dia 11 de abril solicitando a 

participação das câmaras. Rafael Salvador solicita que seja disponibilizado um espaço no site da FCBC para 

que sejam publicadas as atas das câmaras setoriais.  7) Mudança do horário das reuniões para 18h30 min - 

a pedido do Sr. Dickmann. Anderson solicita a alteração do dia da reunião do Conselho devido as reuniões 

do plano diretor, uma vez que precisamos participar para conquistar espaços para o desenvolvimento da 

cultura na cidade. A proposta foi mudar para a última terça do mês enquanto durar o cronograma de 

reuniões do plano diretor. A  proposta foi reconsiderada e definiu-se por ter uma comitiva de cultura para 

acompanhar o plano diretor, mantendo-se a data e horário de costume.  8) Assuntos gerais - Celso 

informou que a Rossana será a titular representante da Fundação Cultural de Esporte, o que será 

oficializado na próxima reunião. Rafael pede que a comissão de pauta se reúna em horário não comercial 

para que possa participar. Estiveram presentes nesta reunião: Celso Peixoto, Nina Maria Coitinho, Carlos 

Dickmann, Lilian Martins, Luciano Estevão, Fábio Aurélio Castilho, Maria Cristina Brum, Dagma Castro, 

Noemi Loser, Paulo Henrique Pena, Miriam Masutti, Gledis Tissot , Rafael Salvador, Rossana Goes, Gabriel 

Gallarza, Anderson Beluzzo, Guilhermina Stuker, Roberta Guimarães, Miriam Almeida Pinheiro, Daltiva 

Fortes e Luis Felipe Berejuk, os quais assinaram a lista de presença. Sem mais assuntos a reunião foi 

encerrada as 22h00min com a leitura e aprovação da ata, que foi redigida por Guilhermina Stuker. 

 

 

 

 

 

 

 

 


