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Aos oito dias de novembro de dois mil e dezessete, no Auditório Paulo Freire da Secretaria

Municipal de Cultura, localizado na Rua Claudino Barbosa, número trezentos e treze, anexo dois,

quarto andar, bairro Macedo, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Municipal de Política

Cultural eleitos pela sociedade civil e indicados pelo poder público: Roman Júnior, Debora Abdala,

Antonio Carlos, Rafael Ferro, Silvio Sipliano, Maria Izabel, Marcelo Xavier, Carlos José, Gabriela

Blume,  Pierre  Cesar,  Edson  Soares,  Marina  Pinto,  Leonardo  Geronazzo,  Cristiano  Carvalho,

Marcelo Mendonça, Jéssica Alves, Ivan João, Maurício Rabelo, Adriana Lins, Paulo Afonso, Darlan

Cavalcanti,  Adriana  Queiroz,  Diego  Pimenta,  Victor  Castellano,  Epitácio  Rodrigues,  Armando

Candido,  Luiz  Augusto  e  Carlos  Eduardo.  Estiveram presentes,  como  ouvintes,  os  Srs.  Tiago

Barreto, Fabio Valente, o Diretor de Atividades Culturais, Tiago Ortaet e o Subsecretário de Cultura,

Adalmir Abreu. Dando início à reunião, o Sr. Armando agradeceu a presença de todos, solicitou a

contagem de quórum e passou a palavra ao Diretor Tiago Ortaet, que também agradeceu a presença

de todos, desejou um bom mandato aos conselheiros e passou a palavra ao Subsecretário Adalmir

que agradeceu a presença de todos na reunião e a participação na conferência municipal de cultura,

desejando bom trabalho aos conselheiros. O Sr. Armando passou a lista de presença e o termo de

posse para assinatura, além de uma pasta para cada conselheiro contendo a Lei do Conselho de

Política  Cultural,  a  Lei  do  Sistema  Municipal  de  Cultura,  o  relatório  final  da  V Conferência

Municipal de Cultura e o Regimento Interno vigente para o conselho. Prosseguindo, o Sr. Armando

sugeriu que o primeiro ato deste plenário fosse a eleição da Mesa Diretora, para que esta pudesse

dirigir as reuniões para alteração do Regimento Interno. O Sr. Roman pediu a palavra e sugeriu que

antes  fossem  realizadas  as  modificações  no  Regimento  Interno,  já  que  este  regula  aspectos

importantes para a própria eleição da Mesa Diretora. Os Srs. Darlan, Maurício e Carlos Eduardo

apoiaram a proposta do Sr. Armando, argumentando que o Regimento Interno do Conselho anterior

está em vigência e que a eleição da Mesa Diretora é importante na condução das próximas reuniões

e para iniciar, o quanto antes, o trabalho efetivo do conselho no desenvolvimento da política cultural

do município. Os Sr. Carlos e a Sra. Marina apoiaram a proposta do Sr. Roman de, primeiramente,

realizar  as  alterações  regimentais  por  considerá-la  mais  de  acordo  com a  legislação  e  com o

histórico do conselho. Após amplo debate, o Sr. Marcelo propôs que fosse realizada a leitura do
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Regimento Interno, já que a maior parte dos presentes não conhecem o mesmo. A proposta foi

aceita por todos, mas antes houve um debate em torno de duas propostas, a de realizar a leitura e já

debater  as  modificações  e  a  de  aprovar  ou  reprovar  o  regimento  sem debater  alterações.  Não

havendo consenso sobre as propostas, optou-se por realizar a leitura do Regimento Interno apenas

para conhecimento dos presentes. A Sra. Gabriela realizou a leitura do Regimento Interno e, ao

término, o Sr. Maurício reforçou, em acordo com o próprio Regimento Interno, a necessidade de

eleger a Mesa Diretora e o Sr. Roman reforçou sua proposta de alterar o mesmo. Diante do impasse,

foi  apresentada a  proposta  de eleger  uma Mesa  Diretora provisória  para  conduzir  os  próximos

trabalhos e iniciar os debates sobre a alteração regimental para posteriormente realizarmos a eleição

da Mesa Diretora oficial para o primeiro ano. A proposta foi aceita por todos os presentes. Os Srs.

Carlos  Eduardo e  Darlan  se manifestaram para  compor  a  Mesa Diretora provisória  pelo poder

público, não havendo mais candidatos, os dois foram automaticamente aprovados, enquanto as Sras.

Izabel, Jéssica e Marina se manifestaram pela sociedade civil. Após uma rápida eleição, apenas com

os membros da sociedade civil, foram indicadas as Sras. Jéssica e Marina para a composição da

Mesa Diretora. O Sr. Darlan anunciou que a Mesa Diretora provisória será composta pelos Srs.

Darlan e Carlos Eduardo, e pelas Sras. Marina e Jéssica. Após rápida discussão, definiu-se agendar

uma reunião extraordinária para o dia 16 de novembro de 2017, às 18h, no mesmo local,  para

discussão  sobre  alterações  no  Regimento  Interno.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  finalizamos  a

reunião.

Assinam esta Ata:

Adriana Lins

Adriana Queiroz

Antonio Carlos O. S.
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Carlos Eduardo

Carlos José

Cristiano Carvalho

Darlan Cavalcanti

Debora Abdala
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Edson Soares

Epitácio Rodrigues
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Gabriela Blume

Ivan João

Jéssica Alves

Leonardo Geronazzo

Luiz Augusto

Marcelo Mendonça

Marcelo Xavier

Maria Izabel

Marina Pinto

Maurício Rabelo

Paulo Afonso

Pierre Cesar

Rafael Ferro

Roman Júnior

Silvio Sipliano

Victor Castellano


