1

Reunião ordinária – Concult – 03/08/2017 – Local: Centro Cultural Roberto Palmari. Iniciada às

2

19h35 em segunda chamada. Presentes na reunião: Tainá da Rosa Vilela (1ª Secretária -

3

Secretaria de Cultura), João Paulo de Oliveira (Presidente - Comunidade Negra), Cícera Daiane

4

Sales Borges (Assistência Social), William Nagib Filho (Música), Mario Davi do Amaral Veiga

5

(Educação), Alexandre Josué Maximiano (Administração), Irene Ferreira de Lima (Idoso), Wilson

6

Antônio Pinto Lopes (Usuários), Luiz Francisco de Paula Hipólito (Dança), Érika Layher (Secretaria

7

de Cultura), Jailson Malta Miranda Silva (Educação). Willian Nagib Filho justifica sua ausência nas

8

reuniões ordinárias anteriores devido a uma viagem que o impediu de participar das reuniões.

9

A Secretária informa que os conselheiros: Thaynara C. Zaia (Cultura LGBT), Marcelo M. Lapola

10

(Fund. Municipal de Saúde) e Monica C. B. Frandi Ferreira (Arquivo Público) justificaram suas

11

ausências nesta reunião e solicita a inclusão das justificativas (e-mails comprobatórios) em ata.

12

O Presidente inicia a primeira pauta do dia realizando a leitura da ata da reunião ordinária

13

anterior, ocorrida na data de 06 de julho de 2017. A ata é aprovada pelos conselheiros presentes.

14

O Presidente coloca a segunda pauta do dia referente à aprovação da documentação das

15

entidades: Orquestra Filarmônica de Rio Claro e Cia. Tempero D’Alma de Artes Cênicas, cujos

16

representantes estiveram presentes em reunião ordinária anterior, conforme consta na ata de

17

06/07/17, na qual expuseram aos conselheiros sobre a execução física dos planos de trabalho

18

destas entidades no ano de 2016. Realiza-se a leitura das resoluções/pareceres e estas são

19

encaminhadas para que os conselheiros que estiverem de acordo as assinem. As prestações de

20

contas são aprovadas pelos conselheiros presentes. A terceira pauta do dia refere-se ao

21

acompanhamento dos trabalhos das Comissões Temáticas criadas na reunião ordinária de

22

06/07/2017. Os representantes da Comissão para estudo do Marco Regulatório informam que

23

ainda não conseguiram se reunir, assim, Luiz Francisco de Paula Ipólito, membro desta

24

Comissão, fica responsável por coordenar os trabalhos desta para que os mesmos tenham início.

25

Sobre a Comissão para análise da Lei de criação e do Regimento Interno do Concult, Érika Layher

26

coloca que foram realizadas 3 reuniões desta. Érika salienta que de acordo com instruções do

27

MINC não se faz necessário que a mudança da Lei seja realizada em Conferência e solicita que a

28

inclusão do email que contém sua conversa com o representante do MINC, explicitando esta

29

informação, seja colocado em ata. Afirma que devido às inúmeras dificuldades para qualificar

30

quórum nas reuniões do Conselho a comissão entende que seja necessário diminuir o número

31

de cadeiras do Conselho, tema que já vem sendo discutido deste o início do ano nas reuniões

32

deste. Afirma que seguem estudando o SNC (Sistema Nacional de Cultura), tanto para

33

compreender como deve ser constituída a nova formação do Conselho, quanto para poderem

34

embasar a estruturação de uma nova Lei que dê melhor suporte a atuação deste. William Nagib

35

solicita para que conste em ata o fato de que está realizando uma cultura paralela devido à falta

36

de apoio da atual gestão municipal. Discute-se neste momento a Lei de Incentivo Fiscal do

37

município e a importância de que esta seja valorizada pela gestão para que haja meios para

38

captação de recursos junto à patrocinadores através da dedução de impostos. William reclama

39

a falta dos certificados para as entidades que tiveram projetos aprovados pela Lei de Incentivo

40

Fiscal do município no ano passado. Frente à questão levantada por William, o Presidente afirma

41

que o intuito da reorganização proposta para a estrutura deste Conselho é justamente auxiliar

42

para que novas discussões sobre a cultura no município possam ser encaminhadas, para que o

43

Conselho deixe de discutir em suas reuniões apenas sobre sua própria estrutura. A próxima

44

reunião ocorrerá no dia 06 de setembro (quarta-feira) às 19h no Centro Cultural. Esta reunião

45

se encerra às 20h50.

