
Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural 
(26/06/2017) 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho, às dezoito horas e trinta minutos, reuniram-se os membros 
do Conselho Municipal de Política Cultura, para fazer a leitura da revisão do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Cultura. Bia Mattar, abriu a reunião, dando as boas vindas e solicitando que 
as atas das reuniões sejam assinadas para o posterior arquivamento. Sobre o regimento, informa 
que a comissão foi formada em reunião ordinária do Conselho, e reuniram-se dois dias os membros: 
Bia Mattar, Ketlin Talevi, Lilian Fernanda Martins Camargo, William Goulart, George Varela, Dagma 
Castro e Luciano Pedro Estevão. Ketlin fez a leitura para a plenária para a revisão. 

Os pontos de discussão que levaram à votações específicas foram: 

 Votação sobre a redação do item sobre a porcentagem de membros atuantes nas câmaras 
setoriais: 

30% com 12 votos 

40% com 2 votos 

 Votação para rever o texto do Artigo 22, sobre a redação: 

0 votos para envio para o 1
o
. Secretário somente 

12 votos para envio para o 1
o
. Secretário e Secretário Executivo 

2 votos para envio para o 1
o
. Secretário e/ou Secretário Executivo, 

 Votação: sobre o presidente da FCBC poder ser eleito presidente conselho 

presidente da FCBC, quando membro do CMPC, pode ser eleito presidente do CMPC : 11 votos 

presidente da FCBC, quando membro do CMPC, não pode ser eleito presidente do CMPC : 0 votos 

abstenção: 2 votos 

 Votação pela aprovação 13 votos. 

Decidiu-se que Ketlin e Bia irão fazer a revisão textual do documento para posterior envio aos 
conselheiros. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às vinte horas e quinze minutos. 
Esta ata foi redigida por Lilian F. M. Camargo, secretária do Conselho Municipal de Política Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 



Reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural 
(26/06/2017) 

Aos vinte e seis dias do mês de junho, às vinte horas e vinte e dois minutos, reuniram-se os 
membros do Conselho Municipal de Política Cultura, para discutir a eleição do Conselho Municipal 
de Cultura, prevista para o dia de hoje. Os membros conselheiros decidem pela continuidade do 
representante governamental, para que o representante não governamental possa ficar durante dois 
anos na alternância. A plenária concorda com unanimidade, permanecendo George Varela como 
Presidente e Lilian F. M. Camargo como Secretária. Ninguém se opõe quanto à secretaria executiva. 
Diante do adiantado da hora, devido às exaustivas considerações do dia, o item da pauta referente 
ao BC Film Commission ficou para agendar uma reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a reunião às vinte e uma horas e vinte minutos. Esta ata foi redigida por Lilian F. M. 
Camargo, secretária do Conselho Municipal de Política Cultural. 

 


