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Aos vinte nove dias do mês de junho de dois mil e quinze, com início as dezenove horas e 

vinte minutos, nas dependências da Galeria Municipal de Arte, o CMPC reuniu-se para 

discutir o texto do Plano Municipal de Cultura, encaminhado pela Comissão de Elaboração 

do Plano. Este texto apresentou o resultado da etapa de elaboração das ações referentes as 

32 (trinta e duas metas) já aprovadas na reunião ordinária de quinze de dezembro de dois 

mil e quatorze, após o Segundo Fórum do Plano Municipal, realizado no dia oito de 

dezembro do mesmo ano. Após a abertura da reunião pelo presidente Luciano passou-se a 

leitura e discussão das 108 (cento e oito) ações propostas buscando avaliar a capacidade de 

execução das metas previstas, levando também a revisão das mesmas. As modificações e 

considerações sugeridas e aceitas foram as seguintes: a) a Meta 3, que refere-se a diretriz 

“b” do Eixo I, permaneceu na proposta inicial de “ Criar o Fórum Municipal Permanente de 

Cultura”, exigindo que se defina novas ações; b) revisar a pontuação do texto da Meta 5, 

deixando claro que os 100 % a que se refere a meta é quanto aos cadastrados nas Câmaras 

Setoriais e incluir o cadastro no SMIIC; c) na ação, da mesma meta, dar a seguinte redação: 

“Promover campanha de incentivo ao cadastramento dos artistas locais”; d) na meta 12,  na 

ação que prevê: Elaborar em parceria com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social 

um programa de oficinas de formação e conhecimento histórico sobre a arte e cultura do 

Município,  substituir o termo “Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social  por “com as 

secretarias municipais” e na ação: Propor políticas de inclusão e acessibilidade em parceria 

com as câmaras setoriais e secretarias municipais para desenvolver projetos culturais, 

suprimir o termo “câmaras setoriais”; e) na Meta 19 incluir mais uma ação com a seguinte 

redação; “Propor ações culturais como possibilidade de integração dos grupos étnicos que 

compõem o cotidiano da cidade”. A ação “Criar fundo de desenvolvimento de financiamento 

e fomento para a economia criativa” que compõe a Meta 24 foi motivo de discussão e 



divergência quanto a permanecer no texto, levando a votação. Votaram sete conselheiros – 

um voto contra a permanência, quatro abstenções e dois votos pela permanência. Na 

sequência foi votado o texto na íntegra, por sete conselheiros,  ficando o seguinte resultado: 

um voto contra, uma abstenção e cinco votos aprovaram o texto. Foi marcada a data do 

Fórum para o dia treze de julho, a ser realizado no Teatro Municipal. Sem mais assuntos 

encerrou-se a reunião da qual participaram e assinaram a lista de presença: Rafael Salvador; 

Vitor Antonio da Silva, Nina Maria Coitinho; Lilian Martins; Anderson Beluzzo; Luciano 

Estevão; Celso Peixoto; Paulo Henrique Pena, Dagma de Castro, Roberta Prado Guimarães, 

Noemi Maria Loser; Gladis Lazzarotto e Guilhermina Stuker que redigiu a ata. Julio 

Batschauer justificou sua ausência.   
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