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Reunião Ordinária Conselho Municipal de Política Cultural de
Hortolândia
Local da reunião:

Online via Zoom – transmitido pelo canal do Youtube da Secretaria de Cultura
Dia da
Semana:

Data da realização:
10/03/2022

Reunião
Nº:
03/2022

Quinta
feira

Horário Início
(plano):

19h00

Horário Início
(real):

19h10

Horário Final
(plano):

21h00

Horário Final
(real):

21h00

PARTICIPANTES PRESENTES

Conselheiros titulares
presentes:

Seguimento

horário
chegada

Juraci Moreira

Presidente - Economia da Cultura

19:00

Edilaine Silva Oliveira de Lima

Secretária - Música

19:10

Vanessa Reis Cruz (Vanny Reis)

Secretária - Artes Cênicas (Dança, Teatro e Circo)

19:10

Claudiney Prazeres

Secretaria de Cultura (SECULT)

19:00

Diego Freitas

Cultura Digital, Artes Visuais e Audiovisuais

19:10

Fernanda Pacheco da Silva

Suplente (SMMADS)

19:00

Hillary Santos Parnissolo

Titular - (SMDET)

19:00

Jairo Cesar Pires

Suplente - Música

19:00

José Coelho Rodrigues

Livros, Leitura, Literatura

19:00

Josemil Rodrigues

Secretaria de Meio Ambiente (SMMADS)

19:00

Julia Rany Campos Uzun

Titular - Patrimônio Cultura Material e Imaterial

19:00

Luciano Aparecido dos Santos

Secretaria de Educação (SMECT)

19:00

Luiz Carlos Alves Rodrigues Junior Secretário Executivo -Secretaria de Cultura (Secult)

19:00

Miriam C. Dias Modesto

Suplente - Artes Cênicas (Dança, Teatro e Circo)

19:00

Paulo Germano

Secretaria de Cultura (SECULT)

19:00

Rodrigo Alves Domingos

Pontos de Cultura

19:00
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PAUTA / AGENDA
Assunto/Tópico/Tema:
01

Início
(horário):

Término
(horário):

Apresentador/
Expositor:

Substituição do conselheiro indicado pela
Secretaria de Cultura;

19:15

19:24

Juraci / Vanny

Aprovação das Atas anteriores;

19:25

19:26

Vanny

Informes sobre a Lei Paulo Gustavo / Aldir Blanc;

19:27

19:59

Juraci

4º Formalidades e regimento do Conselho;

20:00

20:22

Julia

5º Participação cidadã da LDO / LOA 2023;

21:02

21:07

Luiz

Informes

21:07

21:15

Geral

02
03
04

05

COMENTÁRIOS – Descrição dos assuntos/tópicos/temas tratados:
A terceira reunião ordinária de 2022, se realizou no dia 10 de março de 2022 (5ª Feira), às 19h10
horas, de forma online, via plataforma “Zoom” por segurança devido os casos de covid-19. A reunião na
íntegra pode ser acessada no mapa da cultura (mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br) e na página do
Youtube da Secretaria de Cultura
(https://www.youtube.com/watch?v=oD07HNvP4XI&list=PLk39DIxEmm9j9zen4PTx7EAuz6BK3Fj_r)
O presidente Juraci Moreira dá as boas vindas, e pede que seja feita a leitura da pauta e se existe alguma
sugestão a ser adicionada.
Assuntos aprovados para serem incluídos na pauta:
A) Substituição do conselheiro indicado pela Secretaria de Cultura.
B)

Documento que foi enviado sobre a participação cidadã da LDO / LOA 2023 – Lei de diretrizes
orçamentárias e lei de orçamento anual.

Fica definido uma nova ordem para discussão dos assuntos.
1ª Substituição do conselheiro indicado pela Secretaria de Cultura (19h15)
É feita a leitura do Oficio da Secretaria de Cultura substituindo o conselheiro Cléuzer Marques de Lima
(John Lenon), pelo servidor Claudinei Prazeres de Barros, mantendo como suplente o servidor Anderson
Zotesso Rodrigues.
Fica definido por maioria absoluta que a eleição para o novo vice-presidente do conselho municipal de
Política Cultural fica para próxima reunião do mês de Abril.
2º Aprovação das Atas anteriores (19h25)
Foi definido que será feito na próxima reunião do mês de Abril.
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3º Informes sobre a Lei Paulo Gustavo / Aldir Blanc (19h27)
A Lei Paulo Gustavo vem como um apoio aos artistas que foram prejudicados durante a pandemia,
obrigatoriamente ela vai beneficiar em boa parte a área de áudio visual, pois os recursos vêm do fundo de
apoio ao cinema, Hortolândia deve receber em torno de 1.7 milhões caso seja aprovado. Hoje ela depende
de sansão presidencial, aguardando aprovação. Existem alguns fatores políticos que podem influenciar na
aprovação das duas leis.
Aos prazos eles devem ser maiores que na LAB 1 e o processo deve ser feito com refinamento pois
haverá tempo hábil. A Lei deve ser aprovada até julho para ser executada ainda esse ano.
A Aldir Blanc 2, trata-se de transferência permanente para os municípios nos próximos 5 anos, um reforço
para os caixas de todos os municípios e estados, permitindo aprovação de projetos mais amplos.
A execução diferente da Aldir Blanc 1, que foi expressa, essas devem correr com prazos de
execução a partir da contratação dos recursos, seguindo o processo normal do poder público.
No estado existe algumas exigências em relação ao conselho de cultura, porém nosso conselho
está dentro dos requisitos exigidos.
Destaque para o papel do fazedor cultural em estar apto para escrever o projeto, executar e prestar
contas corretamente.
A secretaria de cultura está se preparando para que seja feito corretamente toda prestação de
contas da LAB 1, assim a cidade não corre nenhum risco. O sistema nacional de cultura está com todas
informações atualizadas.
Os conselheiros falam sobre a importância da capacitação dos fazedores de cultura em relação a
projetos e da disponibilidade do conselho em contribuir para essa capacitação.

4º Formalidades e regimento do Conselho (20h00)
É identificada a necessidade de formalizar processos do conselho como sugestão de pauta e
modelo de ata.
O email oficial do conselho é cmpc.smc@hortolandia.sp.gov.br, esse é o contato do secretário
executivo, hoje as sugestões de pauta são feitas pelo WhatsApp e reunidas pela secretária, logo após a
convocação é protocolada na secretaria executiva.
Iniciamos a leitura do Regimento Interno do CMPC e as sugestões de alterações feitas pela
secretaria de cultura, é discutido a melhor forma de revisar o regimento.
Destaque para o regimento no ponto que não está descrito como deve ser feita a substituição de
servidor público indicado.

5º Participação cidadã da LDO / LOA 2023 (21H02)
O Conselho recebe um convite para fazer sugestões Lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamento
anual. No convite consta o endereço digital para que seja feita sugestões. O documento está no portal de
Hortolândia. As propostas serão feitas individualmente.

Informes:
Secretaria de Cultura irá participar do programa de rádio olho vivo.
Foi aprovada na câmara temática a Revirada Cultural 2022, e a secretaria está discutindo o projeto.
Também está em discussão o projeto Cultura Ativa, verba para manutenção e aperfeiçoamento de
equipamentos culturais.
Os eventos culturais da cidade já foram retomados, porém seguindo alguns protocolos.
Justificativa de ausência:
Anderson Zotesso: reunião aconteceu no mesmo dia da reunião do conselho de Monte Mor, do qual ele é
vice-presidente, por isso de sua ausência.
Presidente faz os agradecimentos finais e encerra a reunião.
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DECISÕES E DELIBERAÇÕES IMEDIATAS:

1) Fica definido que o Regimento comentado pela secretaria de cultura será disponibilizado para o
conselho analisar antes de ser discutido.
2) Fica definida reunião extraordinária para dia 22 de março com pauta única: discussão do regimento
interno do CMPC, ás 19h30, em formato online.
3) Fica definido que a secretaria apresentará agenda cultural oficial do ano na próxima reunião.

Conselho Municipal de Política Cultural
Rua: Graciliano Ramos, 280 - Jardim Amanda / Hortolândia Cep- 13188-090
Email - cmpc.smc@hortolandia.sp.gov.br - 3965-1400 ramal 7514
mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br/conselho-municipal-de-politica-cultural

