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Reunião extraordinária – Concult – 31/10/2017 – Local: Biblioteca do Centro Cultural “Roberto Palmari”.

2

Iniciada às 19h10 em primeira chamada. Presentes na reunião: João Paulo de Oliveira (Presidente -

3

Comunidade Negra), Irene Ferreira de Lima (Idoso), Thaynara Cristina Zaia (Cultura LGBT), Luiz Francisco

4

de Paula Ipólito (Dança), Daniela Martinez Figueiredo Ferraz (Secretaria da Cultura), Tainá da Rosa Vilela

5

(1ª Secretária - Secretaria de Cultura), Talita Gouvêa Basso (Arquivo Público), Mario Davi do Amaral

6

Veiga (Secretaria de Educação), Jailson Malta Miranda da Silva (Educação), Ed Frank Lahr Simonato

7

(Secretaria de Turismo), Valdira V. Guimarães Augusto (Secretaria de Turismo), Cícera Daiane Sales

8

Borges (Assistência Social), Luciana Engle (Diretora de Atendimentos, responsável pelo

9

acompanhamento dos Conselhos Municipais). O presidente do Conselho inicia os trabalhos realizando
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a leitura da ata da reunião extraordinária realizada em 20 de setembro de 2017 para a aprovação dos

11

conselheiros presentes. Após a aprovação da ata, é apresentada a primeira pauta do dia, a respeito da

12

organização da IV Conferência Municipal de Cultura. Thaynara, da Comissão Temática para organização

13

da Conferência inicia a apresentação, trazendo aos conselheiros informações gerais a respeito desta, de

14

acordo com Thaynara a IV Conferência Municipal de Cultura terá como tema “Cultura como Vetor de

15

Desenvolvimento Social e Econômico” e será realizada no Espaço Cultural Sociedade Philarmônica

16

Rioclarense de 27 a 30 de novembro de 2017, das 18h às 22h. O tema da mesma foi escolhido de acordo

17

com indicação de Rose Meusburger, como possível tema a ser sugerido para a Conferência Estadual.

18

Neste ponto, Tainá e Thaynara explicam que não houve chamamento de Conferências Nacional e

19

Estadual neste ano de 2017, e que por este motivo, esta Conferência Municipal está se encaminhando

20

sem diretrizes traçadas nestas instâncias. Porém, explicam que em contato com representante do MinC,

21

o mesmo orientou que seja realizada a Conferência Municipal de Cultura assim como, que sejam eleitos

22

delegados desta para representação nas instâncias maiores caso as mesmas venham a ser convocadas

23

ainda este ano. Orientaram ainda que se faça uma complementação às necessidades das Conferências

24

Estadual e Nacional, caso a Municipal realizada não contemple as diretrizes a serem lançadas a partir do

25

chamamento destas. Com relação ao Regimento Interno da Conferência, decide-se coletivamente em

26

apresentar apenas pontos específicos deste, no que se refere à Programação e aos Eixos Temáticos para

27

Discussão propostos. O documento completo será encaminhado por email para apreciação dos

28

Conselheiros. Após a apresentação e discussão da Programação e dos Eixos, Mário questiona sobre a

29

aprovação do Regimento Interno na Conferência e sugere que o mesmo seja analisado por destaques.

30

Para as eleições de delegados, Mário sugere que esta seja realizada dentro de cada Eixo de discussão.

31

Encerradas as discussões sobre a Conferência de Cultura, que voltará a ser debatida na próxima reunião,

32

inicia-se a segunda pauta. A Secretária da Cultura, Daniela Ferraz, apresenta aos Conselheiros as

33

propostas dos editais a serem abertos pela Secretaria de Cultura, com dotação desta, entre o fim do ano

34

de 2017 e início do ano de 2018. São apresentados três editais: Formação Artística – contemplando dez

35

projetos no valor vinte mil reais cada; Bolsa de Aprimoramento Técnico Artístico – contemplando onze

36

projetos no valor de dez mil reais cada; e Circulação de Espetáculos e Eventos – contemplando seis

37

projetos no valor de quinze mil reais cada. Frente aos editais apresentados, os Conselheiros tiram

38

dúvidas e fazem propostas de modificações, às quais são ouvidas, discutidas e consideradas pela

39

Secretária de Cultura. Após o esclarecimento das dúvidas e proposições os Conselheiros entram em

40

acordo a respeito do lançamento dos editais. A reunião se encerra às 21h00.

