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Aos vinte e nove dias do mês de maio, reuniram-se na Casa dos Conselhos, os 
membros representantes do Conselho Municipal de Política Cultural.  O 
presidente abre a reunião, dando as boas vindas e informando que a ata da 
reunião anterior, devido à sua extensão e para otimizar o tempo útil de reunião, 
foi enviada por email aos senhores conselheiros e pede para que as 
proposições sejam enviadas para a secretaria até sexta-feira, dia dois de junho, 
para proceder as alterações. Dando a sequência da pauta, seguem-se as 
comunicações da presidência: a) Sobre editais lançados pela FCBC, no total de 
quatro, a saber, Edital de Credenciamento, Edital de Eventos,  Edital de Pauta 
do Teatro e da Vila de Artesanato. O edital de credenciamento reuniu 103 
propostas e esta semana serão avaliados. Decidiu-se que o mais justo foi 
prorrogar o edital de eventos, ampliando a oportunidade de inscrição. Pauta do 
teatro e de Credenciamento, se encerraram no temo programado. Edital da vila 
fica aberto até o dia 9. b) BC Criativo – houve consenso em passar para a 
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o secretário de turismo 
foi receptivo, está em fase de alinhamento e prestação de contas. Luciano 
elogia o edital, marco regulatório, participativo e transparente, e ainda pelo 
edital incluir cerimonialista. Para os próximos, pede para o conselho debater. 
Edital de eventos – deliberado pela FCBC o valor, ou seja, não saiu do fundo, 
pede para rever por câmara setorial, para contemplar todas as áreas. Dagma 
considera para o conselho construir os editais, democrático, colaborativo, 
sugere que uma dúvida que pairou no ar, perderam tempo para constar no 
título que era para projetos que já aconteceram. Lilian argumenta que foi dada 
a oportunidade para os eventos que já acontecem, para consolidar calendário 
de eventos da cidade, e para projetos inéditos tem a LIC.  e que  Dança, Bia 
pede para o conselho rever as comissões. 01 Membro do conselho, 01 da 
AMFRI, 01 da FCBC, sem vínculo com projetos, para análise. Aperfeiçoar o 
instrumento. Luciano questiona sobre o calendário de eventos, eventos que já 
são lei, e se esclarece que acontecerão. Iba explica que com a lei 3019 agora 
deve ser tudo por edital. George argumenta que, sobre os valores, já era 
organizar a casa nesse sentido, e com bloqueio de 40% no orçamento, teve 
que acelerar o processo para poder encaixar, para não passar o primeiro 
semestre em branco. Sobre o credenciamento, informa que o turismo também 
tem um credenciamento, e no futuro, pretende-se criar um sistema central de 
credenciados, na FCBC. Dagma pede para formar comissão. c) BC filme, 
estamos em fase retomar e foi proposto um evento no dia 15 de junho para 
viabilizar o projeto junto ao SEBRAE. d) Cultura Alimentar – a FCBC está em 
conversa a mais de dois meses pelas manifestações culturais da área, em 
tratativas pelas regulamentação junto a saúde, e na quarta feira será levado ao 
prefeito, para regular as feiras, eventos. Ainda não se conseguiu evoluir. f) PPA 
amanhã às 14 horas na câmara de vereadores, e se enfatiza a necessidade de 
estarmos na plenária para que se demonstre a força do setor. Dagma fala que 
o conselho não foi consultado. Bia informa que teve reunião para o conselho, 
não chegou na discussão por reunião por programas e projetos, mas definidas 
as áreas macro. Luciano diz que é fundamental ir amanhã, brigando pela 
garantia pelos valores. g) Organização da eleição - coloca-se em pauta as 



discrepâncias entre lei e regimento interno, a título de sugestão regular isso. 
Por exemplo, Eleição: eleger a cada dois anos, no regimento interno art 14 cita 
diretoria de um ano. Luciano estudou o regimento, e pede para criar uma 
comissão para alterar o regimento. Forma-se com George, Lilian, Ketlin, 
Luciano, Willian, Iba, e  Dagma. Iba enfatiza que a transição de governo é 
garantido por não governamental e sugere alteração de regimento interno em 
reunião específica. O grupo de trabalho se reunirá e apresentará em uma 
reunião o regimento, às 18 horas, e no mesmo dia, a segunda reunião ordinária 
para eleição, às 19 horas. Fica definido o dia 19 de junho às 16 horas para a 
revisão. Luciano pede para alterar e adequar o modelo da lista de presença. 
Sobre a organização das pessoas inscrições nas câmaras setorias solicita-se 
remontar os membros das câmaras setoriais, reorganizar para que o 
conselheiro terá acesso. Bia informa que se cadastrar-se-á pela 
Plataforma PINC, como ID, o usuário se inscreve e o conselheiro valida, 
conforme as visitas nas reuniões da câmara. a Plataforma está sendo 
adequada para otimizar as câmaras. Natália pede para enviar o cadastro atual 
das câmaras para promover a participação. LIC – Bia faz o relado dos projetos 
que estão se encaminhando, cadastros básicos. Pede apoio das câmaras para 
a fiscalização. Dagma questiona se os proponentes que declinaram, se o 
dinheiro da LIC estava no fundo, quando declina deposita na conta da fcbc. Bia 
informa que volta para o governo. Luciano pede para formar comissão de 
fiscalização da LIC, ficam definidos: Natália, Iba, Fernanda, e à confirmar o 
Ediomar e Roberta.Para compor a comissão de seleção do edital 03/2017 de 
eventos da FCBC, o conselho indicou a Sra. Janaina Garcias da câmara 
setorial de artes visuais.Bia Mattar relatou que no encontro de gestores de 
cultura realizado em Treze Tílias, a região da AMFRI foi eleita como sede do 
VIII Encontro em Bombinha e Balneário Camboriú fará parte da organização do 
evento. Também enviou por email o relatório do encontro em que o presidente 
da FCBC e a Diretora de Interação Cultural representaram a instituição.Bia 
informa que está fazendo curso de formação para planos municipais de cultura 
proposto pela UFBA e MINC ,pois embora BC já tenha seu plano elaborado, no 
ano que vem entraremos em revisão das metas e será importante entender a 
metodologia do processo. Dagma lembra que também teremos fórum de 
eleição de novos conselheiros. Lilian e Iba enfatizam a importância do 
preenchimento do Facili plan, formulário de mapeamento cultural, cujas 
informações vão para o site da AMFRI. As informações já valerão para o senso 
cultural. Outras comunicações: Carlos Malaquias, professor de dança afro, 
questiona o mapeamento da cultura afro, para manter a realidade da cultura. 
Incentivo com imposto. Informa que no dia 23 e 24 fará workshop no Stúdio 
Adriana Alcântara. Pede a inclusão de novas câmaras. Lilian diz que sobre a 
cultura afro há um laudo antropológico à disposição no Arquivo Histórico, e 
sugere a leitura. George, sobre o mecenato, diz que deve-se disciplinar a ideia 
voltada para projetos amadurecer a comunidade cultural, pois iniciativa privada 
declara lucro presumido e não lucro real. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião teve seu término às 21 horas, esta ata foi redigida por Lilian Fernanda 
Martins Camargo.  

 


