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Aos vinte e oito dias do mês de setembro, com início às 19h30min o CMPC realizou sua 

reunião ordinária. O Presidente abriu a reunião. Não houve  ofícios ou correspondências a 

serem lidas. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior realizada no dia 14 de setembro. 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Luciano Pedro Estevão, Dagma Castro, 

Miriam de Almeida, Roberta Prado Guimarães, João Alexandre da Silva, Celso Peixoto e  

Anderson Beluzzo e Guilhermina Stucker. Também com a participação da Nina Coitinho. Foi 

lida a ata da reunião anterior a qual foi aprovada sem emendas. Assuntos da pauta desta 

reunião: 1) Credenciamento das entidades culturais junto ao CMPC - Anderson lembra que a 

Instrução Normativa do Tribunal de Contas prevê que os Conselhos façam o registro das 

entidades que participam do setor e que devemos nos adequar a esta determinação e que 

isto é competência do Conselho. O credenciamento das entidades sem fins lucrativos junto 

ao CMPC é um critério para a participação nos editais de distribuição dos recursos do Fundo 

Municipal de Cultura. Aproveita para informar que o Fundo de Cultura do Município já está 

efetivado com CNPJ próprio. Para tanto ficou decidido a reorganização da Comissão de 

Credenciamento e Emissão de Atestado de Funcionamento de Entidades Culturais, incluindo 

o Rafael Salvador e confirmando: Celso Peixoto, Roberta Prado Guimarães e Luciano Pedro 

Estevão. A comissão fica com a tarefa de apresentar na próxima reunião ordinária uma 

proposta de edital para credenciamento. Foi proposto também a realização de um seminário  

sobre as entidades OSBC, quanto aos aspectos financeiros, organizacionais contábeis. 

Luciano ficou de ver o palestrante e a data e a FCBC providenciar o local. 2) As Câmaras 

setoriais perante o SMC  e o PMC. Anderson ressalta a importância das câmaras como um 

dos instrumentos da formulação da política pública a partir da implantação do SMC  e PMC. 

A proposta é de que todas tenham seu regimento e que a Comissão do Regimento elabore 

uma minuta para orientar as setoriais. Dagma levanta uma reflexão sobre a regularidade das 



reuniões das câmaras e participação nas reuniões e o fortalecimento das câmaras. Celso 

propõe a reflexão de qualidade de participação nos fóruns  e não quantidade. Isto remete  a 

uma nova configuração do CMPC. Miriam defende que é preciso mobilizar e renovar os 

cadastrados. Anderson lembra que o que já está conquistado não é fator de mobilização e 

que as conquistas podem esvaziar a pauta. Nesse sentido lembra as ações do BC Criativo que 

tem tido boa aceitação e que o interesse é o fator de mobilização e que o  CMPC deve 

pensar em instrumentos para agregar as áreas culturais. Guilhermina faz uma reflexão sobre 

o impacto que a definição e estruturação da política pública e os novos conceitos, inclusive, 

o próprio conceito de cultura  que trás uma nova visão da cultura. Miriam lembra de que a 

Academia de Letras e a setorial da literatura perderam muitos membros por falecimento e 

isto trouxe uma baixa no grupo. Celso propõe a aplicação do regimento, substituindo os 

membros faltantes e problematiza qual a legitimidade para votação de representantes de 

uma câmara que não participa. Luciano propõe enviar ofícios  para as Câmaras que não 

estão participando. 3) Assuntos Gerais – a) Dagma informa que está acontecendo o 

PRONATEC;  b) Guilhermina informa do projeto cultural que está sendo formulado com a 

Biblioteca Municipal; c) Celso ressalta que a Câmara de fotografia vem num movimento 

crescente de participação. d) Anderson propõe uma reflexão do papel da Fundação Cultural 

diante do novo modelo de gestão da política pública e que outros modelos de 

desenvolvimento da cultura estão se delineando. Anderson também fala do seu 

reconhecimento da atuação do diretor Paulo Brito nos eventos da FCBC e ao trabalho da 

Nina, que está em vias de se aposentar, e agradece a dedicação e compromisso com que 

tem desenvolvido o trabalho na FCBC. Eu, Guilhermina Stucker, secretariei e lavrei a ata. 
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