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Aos vinte e sete   dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com início 4 

às dezenove horas, em segunda convocação, realizou-se a reunião ordinária 5 

do Conselho Municipal de Política Cultural por teleconferência, através da 6 

Plataforma WebConf.  Esta reunião foi convocada com a pauta:1. Aprovação 7 

das atas de agosto; 2. X Conferência Municipal de Cultura; e 3. Eleições para o 8 

próximo biênio do CMPC. A reunião foi aberta com a análise e aprovação das 9 

atas das reuniões do mês de agosto. Por unanimidade as atas foram 10 

aprovadas. Na sequência, o presidente Edvaldo Manoel dos Santos Jr., inicia a 11 

discussão sobre a X Conferência de Cultura. Ele traz informações sobre as 12 

dificuldades enfrentadas pela Comissão Organizadora da conferência para 13 

seguir com a produção deste evento. Ele relata que as muitas atividades, nas 14 

quais os membros estão envolvidas, propiciou a reflexão de que a realização 15 

da Conferência nos prazos estipulados (que seria a realização das pré-16 

conferências em setembro e outubro e a conferência em novembro). Esta é 17 

uma posição da comissão que considerou que seria mais proveitoso para o 18 

debate e para a deliberação dos caminhos da política municipal de Cultura para 19 

os próximos anos. Os conselheiros, em discussão,  entendem este 20 

encaminhamento para o primeiro semestre de 2022. Na sequência passou-se a 21 

discussão para as eleições para o novo mandato do Conselho para o biênio 22 

2021/2023. A proposta é que a Comissão Organizadora possa seguir com a 23 

organização do  processo eleitoral neste mês de outubro. Os conselheiros 24 

falam sobre as possibilidades para a realização das reuniões e a maneira de 25 

ajustar para a melhor participação. O presidente faz o encaminhamento das 26 

sugestões apontadas nas discussões: 1. Realização da X Conferência 27 

Municipal de Cultura no primeiro trimestre de 2022; 2. Demanda de 28 

organização do regimento da eleição, datas e suporte nas setoriais com 29 

vacância fica a cargo da Comissão Organizadora da Conferência; e 3. Trazer 30 

regimento eleitoral para aprovação em reunião extraordinária.   Os conselheiros 31 

aprovam por maioria os encaminhamentos.     Após esta votação seguem os 32 

informes: 1. Reunião de representantes de Conselhos sobre as questões 33 



trazidas pelo debate em torno da criação do Conselho LGBTQIA+, que será 34 

realizada no dia 28 de setembro. 2. Solicitação de encaminhamento do pedido 35 

de edição de um edital específico para os 70 Anos da Biblioteca Pública 36 

Municipal.   Às 20 horas e 55 minutos, deu-se por encerrada a reunião, 37 

secretariada por mim, Solange Cristina Batigliana, 1ª Secretária, cuja ata lavrei 38 

e datei e será submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política 39 

Cultural na próxima reunião. 40 
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