Ata de reunião do Conselho Municipal de Política Cultural
Local e Data:
Online via plataforma “Zoom”, 13 de janeiro 2022 (5ª Feira), às 19h00 horas.
Conselheiros titulares presentes:

Seguimento

Juraci Moreira

Presidente - Economia da Cultura

Cléuzer Marques (John Lenon)

Presidente Adjunto - Titular Cultura (SECULT)

Edilaine Silva Oliveira de Lima

Secretária - Música
Secretária - Artes Cênicas (Dança, Teatro e
Circo)

Vanessa Reis Cruz (Vanny Reis)

Amarantino J. de Oliveira (Tino Sampaio) Secretaria de Inclusão Social (SMIDS)
Ari Bezerra da Silva
Secretaria de Esporte (SMER)
Célia Regina Batista dos Santos

Secretaria de Educação (SMECT)

Diego Freitas

Cultura Digital, Artes Visuais e Audiovisuais
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do
Trabalho (SMDET)

Edson Douglas Aparecido Ferraz
José Coelho Rodrigues

Livros, Leitura, Literatura

Josemil Rodrigues

Secretaria de Meio Ambiente (SMMADS)

Leonardo Aparecido Carvalho

Manifestações e Expressões Culturais de Rua

Paulo Germano
Rodrigo Alves Domingos

Secretaria de Cultura (SECULT)

Conselheiros suplentes presentes:
Luciano Aparecido dos Santos
Luiz Carlos Alves Rodrigues Junior

Pontos de Cultura

Secretaria de Educação (SMECT)
Secretário Executivo -Secretaria de Cultura
(SECULT)

Pautas discutidas:
1º Formação dos Novos Conselheiros;
2º Considerações Edital Arte Educadores cursos livres e Artes da Cena;
3º Conferência Municipal de Cultura;
4º Agendamento Visita aos Espaços Culturais;
5º Orçamento para 2022 da Secretaria Municipal de Cultura;
6º Formação das Comissões Permanentes.
Encaminhamentos e responsáveis:
1º Formação dos Novos Conselheiros (19h19);
Fica sugerido para o treinamento os dias 01 de 08 Fevereiro de 2022. A confirmar
com a preletora Graça, Secretária de Cultura de Jaguariúna. John Lenon como
responsável.
Os conselheiros discorreram sobre assuntos que deveriam ser tratados na formação
com destaque para:

•
•
•
•

Funções dos novos Conselheiros,
Formação das Comissões;
Alterações das Leis;
Orçamento Municipal.

Também foi proposto aos novos conselheiros ler antecipadamente a lei e
sugerido que material do curso seja disponibilizado com antecedência.
O Secretário de Cultura Regis Bueno falou sobre Orçamento Cultural e Plano
de Governo (LOA) e (PPA).

2º Considerações Edital Arte Educadores cursos livres e Artes da Cena (20h08);
Os conselheiros trouxeram os pontos discutidos com a Secretaria de Cultura em
reunião, onde foi entendido que o processo do edital e que qualquer melhoria poderia
prejudicar os arte-educadores inscritos, dado a proximidade do prazo de inscrições.
O Secretário Regis Bueno se colocou a disposição caso tenha algum questionamento
por parte do conselho e propôs que a participação do conselho no próximo edital,
destacou também que a lista dos habilitados deve ser publicada no próximo dia 17 de
janeiro de 2022, no diário oficial.

3º Conferência Municipal de Cultura (20h19);
Os conselheiros contextualizaram os presente referente ao tema Conferência
Municipal. Destaque para a participação do Conselho como estancia primordial na
elaboração de todo o processo da conferência.
Foi citado rever situações orçamentárias p 2023 em meados de 2022 inclusive p
planos de Governo (LOA e PPA).
Sugere se Conferência
Eleição/Copa/Pandemia.

no

1°

semestre

de

2022,

por

conta

da

Essa pauta volta a ser discutida após a o treinamento dos novos conselheiros.
4° Item Visita espaço Culturais (20h33)
Apresentada a importância dos conselheiros conhecerem os espaços culturais e as
formações oferecidas por eles.
Sugerido que os espaços tivessem a possibilidade de um “Tour Virtual”, mas não
dispensando a necessidade de conhecer os espaços em pleno funcionamento
presencialmente.
Fica definido fazer um agendamento para o mês de fevereiro, após o início das
atividades, observando situação da pandemia.
5° Item Orçamento Municipal de Cultura (20:55)
Item entrará novamente devido a necessidade de mais tempo para trata-lo.

6° Item Formação das comissões (20:56)
Item entrará novamente devido a necessidade de mais tempo para trata-lo.

