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Ata da Reunião Ordinária Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) do dia vinte e sete  de 

abril de dois mil e quinze, com início às dezenove horas, na FCBC . O Presidente solicitou que 

alguém conduzisse a reunião. Luciano se propôs e foi aceito. Não houve ofícios a serem 

lidos.  Passamos para os assuntos da pauta: 1)  Lei do Sistema Municipal de Cultura (SMC) - 

Dagma solicita informações sobre como anda a Lei do SMC e considera pertinente que o texto 

final retorne a Comissão do Plano  Municipal de Cultura para conhecimento das alterações 

efetuadas. Como encaminhamento decidiu-se enviar a FCBC um oficio solicitando a que isto seja 

feito. 2)  Trabalho das Comissões - Foi proposto o dia 04 de maio para uma reunião da Comissão 

Permanente de Acompanhamento dos Projetos da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) para iniciar os 

trabalhos do edital LIC / 2015. 3) Ausência  dos representantes de algumas Câmaras nas reuniões 

do Conselho - Celso expõe sua preocupação quanto aos representantes das Câmaras que não 

estão participando e por isso estão irregulares quanto ao regimento. Anderson sugere um 

procedimento afirmativo propondo uma meta de que todas as câmaras elaborem um cronograma 

de reuniões estimulando a organização dos setores.  Júlio expõe a dificuldade encontrada na 

Câmara de Artes Populares e Circo quanto à participação. Anderson propõe que a FCBC 

encaminhe uma ação de mobilização chamando o representante das Câmaras.  Ficou decidido que 

a FCBC e o CMPC vão encaminhar um ofício para os representantes destas Câmaras, a saber: 

Cultura Alimentar, Artes Populares e Circo e Artes Visuais para tentar mobilizá-las. Júlio comenta 

que a proposta sempre foi desburocratizar a cultura e que a LIC representa uma burocracia e 

neste sentido sugere que seja transformada em prêmio. Noemi compartilha com a ideia  e propõe 

que seja pensada em outra forma menos burocrática na prestação de contas. Luciano aponta que 

talvez a ideia do Fundo seja mais adequada. Anderson informa sobre a concepção que o Minc tem 

da aplicação do recurso na forma de prêmio e que a Fundação tem buscado formas de fortalecer a 

instituição e que é possível buscar dentro da LIC um percentual do recurso para a  modalidade de 

prêmio. 4) Inicio dos trabalhos no sentido de estabelecer uma sintonia entre o Plano Diretor e o 



Plano Municipal de Cultura (diretrizes, estratégias de trabalho, etc.) - Anderson informa que o 

texto do Plano Diretor aborda de forma superficial a questão da política cultural e que a Comissão 

do PMC se propôs a elaborar uma proposta para substituir a anterior. Comenta ainda que já há um 

cronograma de reuniões e que na proposta original temos até 11 de maio para apresentar as 

propostas que irão para a Conferência. Anderson faz um registro do compromisso da Comissão do 

PMC que tem trabalhado toda a semana na elaboração dos documentos.  5) Data para 

apresentação do Plano Municipal de Cultura em  Reunião Extraordinária - dia 18 de maio - nesta 

data também será definida a data para a audiência pública de apresentação do PMC para a 

sociedade. Assuntos gerais - a) Celso comenta que no dia 25 de junho é a última reunião em que 

estará na condição de Presidente, conforme o Regimento Interno do Conselho, o qual prevê a 

alternância entre o representante governamental e não governamental na Presidência do 

Conselho após uma ano da posse. b) João Alexandre comenta sobre as atividades da feira que está 

ocorrendo todos os sábados na Praça da Cultura. Luciano parabeniza o grupo de organização de 

feira pela iniciativa. Anderson informa sobre o projeto contratado com o SEBRAE para a 

revitalização e redefinição da Praça da Cultura. Celso agradece a FCBC pelo espaço cedido para as 

Câmaras de Fotografia e Literatura. Roberta reforça a importância de ter um espaço destinado as 

apresentações culturais. Participaram desta reunião Rafael Salvador, Dagma Castro, João 

Alexandre Silva, Roberta Guimarães, Anderson Beluzzo, Osny Teixeira, Noemi Loser, Luciano 

Estevão, Lilian Martins, Rossana Goes, Miriam Massuti, Júlio Batschauer, Celso Peixoto e 

Guilhermina Stuker, os quais assinaram a lista de presença. A reunião encerrou às 21h10 com a 

leitura e aprovação da ata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


