
11DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 18 DE JANEIRO DE 2.022

Considerando o DECRETO Nº 15.459, DE 07 DE JUNHO DE 2.021 que designa a Diretoria Executiva 
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb para a Gestão 2020-2022. 
Considerando o DECRETO Nº 15.460, DE 07 DE JUNHO DE 2.021 que nomeia membros do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social – Fundeb para a Gestão 2021-2022. Convocamos os 
membros titulares e/ou suplentes (Gestão 2021-2022) para 1ª Reunião Ordinária PRESENCIAL que 
ocorrerá em 31 de janeiro de 2022 às 14hs na Sede da Secretaria de Educação de Bauru.
Pauta: - Dar vista ao relatório do 6º bimestre de 2021;
- Emissão de parecer do 4º Trimestre de 2021;
-  Informes gerais

ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA CULTURAL – GESTÃO 2021/2023.

A segunda Sessão Extraordinária do biênio 2021-2023 do Conselho de Política Cultural de Bauru foi 
realizada em 10 de setembro de 2021, em ambiente virtual, por meio do link: https://us02web.zoom.us/j/8
1672283370?pwd=OUZRakxEUU9ObHdRT k9VVXVxbWpvZz09, por onde os trabalhos foram iniciados 

Maia, Rafael Aparecido Maia da Silva, Leonardo Alípio de Miranda Benini, Rachel Assis Pinke, Tatiana 
Pereira dos Santos, Ângela Scarabelo de Araujo, Luiz Henrique Carneiro, Juarez Tadeu de Paula Xavier, 
Antonio Walter Ribeiro de Barros Júnior, Maria Denise Ferreira Leite, Ana Paula Braga Machado, Ana 
Heloíza Vita Pessotto, Juliana Aparecida Jonson Gonçalves e Cátia dos Santos Machado, além de 
participantes representantes da sociedade civil: Paulo Eduardo Tonon e Regina Célia de Rosa Ramos. As 

foi instalada e o primeiro secretário comunicou que por ainda estar aprendendo a desempenhar sua função, 
não houve tempo hábil para a realização da última ata, e leitura e aprovação da ata foi pautada pelo Plenário 
para a próxima sessão do Conselho. Com autorização da presidência e do Plenário, dentro da sessão de 
informes, prevista na legislação do Conselho, foi feita a leitura da carta enviada pelo coletivo Fita-B, que 
apontava problemas no texto da lei do FEPAC, que está na pauta da sessão de hoje, e sugeria a formalização 

Ministério Público e Legislativo, para que o ordenamento jurídico que rege a utilização do fundo para 
cultura seja atualizado e modernizado, com o objetivo de diminuir a insegurança jurídica em relação a esta 
lei. A conselheira Ana Paula Machado concordou que a lei precisa de reformulação, mas pediu para que este 
assunto fosse tratado na sequência da pauta, como já estava previsto. Passando-se para a Ordem do Dia, foi 
feita a leitura dos nomes dos indicados à Comissão Julgadora do edital 2021 do Programa de Estímulo à 
Cultura de Bauru, conforme primeiro item da pauta. O Plenário aprovou a indicação de Magali Arantes, 
Olivia Pires Coelho e Marisa Meira, como titulares e Marcelo Bressanin, Celso Zonta, Olynda Bassan, 
como suplentes. Em seguida, entrou-se na pauta seguinte da Votação das propostas da Secretaria de Cultura 
de Bauru para utilização de recursos do Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais e 
aproximadamente às 18h45 durante tentativa de compartilhamento de tela para exposição de slide sobre o 
FEPAC a conexão do host caiu e foi preciso acessar novamente o link para a continuidade da reunião, que 
foi retomada por volta das 19h, com o comentário da secretária Tatiana Santos explicou que ainda haveria 
a necessidade de assinatura de uma carta de anuência de cada um dos indicados neste momento pelo 
Conselho para que todos tenham ciência dos detalhes que envolvem sua participação neste trabalho 

o FEPAC, a secretária Tatiana Santos concordou que a lei é defasada, que existem pontos que não foram 
regulamentados e que, entre outras informações, ele foi utilizado no ano passado para pagamento de aluguel 
do espaço para abrigar a banda e a orquestra municipal. Disse também que no ano que vem será destinado 
R$ 16 mil para este fundo e que já tem os modelos das leis dos fundos da Sagra e da Sear para ajudar na 
reformulação do FEPAC. A secretária de Cultura, Tatiana Santos, explicou que enviou no mês de abril uma 
proposta para o departamento jurídico da prefeitura analisar a possibilidade de se fazer um auxílio 
emergencial com a verba do fundo, mas o retorno foi de que este tipo de projeto deveria ser formalizado 
como uma lei do Executivo a ser votada na Câmara e que toda a verba da Secretaria de Cultura deveria ser 

de contratações n.º 8.666/1993 seria então ou de contratação de 50 entrevistas com artistas bauruenses por 
R$ 2.000,00 ou então, a redação de uma nova lei para concessão de auxílio emergencial de R$ 650,00 para 
até 153 participantes, conforme detalhamento em documento anexo. A conselheira Ana Paula Machado 
questionou a duração de cada entrevista, que seria de 40 minutos cada, o que é considerado longo no 
audiovisual e depois se a Secretaria de Cultura iria fornecer essa estrutura de gravação e edição. Tatiana 

seriam utilizadas neste projeto, mas que não há garantia de que isso ocorra devido a morosidade do serviço 
público, sendo que a outra possibilidade seria o empréstimo da estrutura de audiovisual do Gabinete da 
Prefeita Suéllen Rosim por uma vez por semana. A conselheira Ana Heloíza demonstrou preocupação com 
o fato da Secretaria de Negócios Jurídicos ter dado parecer negativo a realização da proposta do edital 
“Artistas em Foco”, alegando que a cultura é uma área não essencial para a sociedade e que, talvez, o 
formato de entrevistas a serem contratadas também pode não ser considerado um fomento à cultura, por 

explicou que os vereadores podem entender que neste estágio da pandemia, onde tudo está reabrindo, pode 
ser que o auxílio emergencial também não seja aprovado na Câmara. Em seguida, Leonardo Benini explicou 
que a entrevista pode inspirar algum munícipe a conhecer mais sobre uma arte ou o trabalho dos fazedores 
de cultura de Bauru, já que todos possuem uma boa história para contar, ao ponto em que sugeriu que fosse 

questionou se não era possível aumentar o número de contemplados para que mais pessoas dividissem os 
valores do fundo, em comparação com os últimos trabalhos contratados pela prefeitura que tinham valor 
muito inferior ao proposto agora para fazer toda a produção ainda e muitos gastaram tudo para o trabalho 

MEI ou Pessoa Jurídica seria menor. Com base no cadastro municipal de artistas que contém mais de 360 

1.428,00 ou 100 cachês de R$ 1.000,00 cada. O vice-presidente Rafael Maia fez questão de deixar claro seu 
descontentamento com a falta de liberdade de um edital que contrata o artista para dar entrevistas, assim 

como no “Culturas Remotas”, onde foram delimitadas as apresentações de propostas sobre determinados 
temas apenas. Depois, Rachel Pinke também concordou com a colocação do Rafael Maia e já manifestou 
seu voto em relação a proposta de 100 artistas realizarem as entrevistas com remuneração de R$ 1.000,00 
cada. Já o conselheiro Luiz Carneiro sugeriu que fosse reformulado o edital para que ele fosse mais parecido 
com o “Culturas Remotas” e que houvesse uma cláusula de barreira para quem já foi contemplado nos 
últimos editais da Lei Aldir Blanc e “Cultura Remotas”, por exemplo. Após outras considerações, foi 
colocada em votação o descarte da proposta número dois de criação de um projeto de lei de auxílio 
emergencial com a verba do FEPAC e em seguida, foi votado se o ideal seria contemplar 50, 70 ou 100 
artistas. Neste caso, o Plenário em sua maioria de 7 votos optou pela contratação de 70 artistas. Por volta de 
20h20, o presidente Paulo Maia se despediu e passou a condução da reunião para o vice Rafael Maia. Em 

para quem já está em situação de vulnerabilidade econômica, com cadastro nos programas de transferência 
de renda do governo federal, bem como, as demais vulnerabilidades sociais como étnica, racial, de gênero 

quem foi contemplado no edital do FEPAC de 2020. Rafael Maia sugeriu a inclusão de uma pauta para 
criação de uma comissão para dar os ajustes necessários no texto do edital a ser lançado na próxima reunião 

seleção dos artistas para se apresentarem no “Arte Sem Barreiras” que não será por edital e sim por 

pediu agendamento de reunião com o núcleo Pólis, para a realização da Conferência Municipal de Cultura 
de 2022, bem como, para realização de reunião administrativa para cuidar de assuntos relativos aos 
documentos do Conselho, o que foi aprovado que a Presidência e a Secretaria Executiva poderiam marcar 

das 21h29, tendo esta ata sido redigida pelo Primeiro Secretário do Conselho.
Bauru, 10 de setembro de 2021.

Leonardo Alípio de Miranda Benini
Primeiro Secretário do Conselho Municipal de Política Cultura – 2021/2023

Paulo Roberto Alves Maia
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultura – 2021/2023

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 
CULTURAL – GESTÃO 2021/2023.

A segunda Sessão Ordinária do biênio 2021-2023 do Conselho de Política Cultural de Bauru foi realizada 
em 14 de setembro de 2021, em ambiente virtual, por meio do link: https://us02web.zoom.
us/j/85774204495?pwd=QjF3NEtDOVdHSnFpclJOa0FaVGtYdz09, por onde os trabalhos foram iniciados 

Maia, Leonardo Alípio de Miranda Benini, Rachel Pinke, Tatiana Pereira dos Santos, Ricardo Polettini, 
Ângela Scarabelo de Araujo, Luiz Henrique Carneiro, Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior, Maria 
Denise Ferreira Leite, Ana Paula Braga Machado, Marina Martins Leite, Fúlvia Negri Goulart Garcia, 
Juliana da Silva Ramos, Cátia dos Santos Machado e Carlos Renato Moreira, além de participantes, 
enquanto sociedade civil: Paulo Eduardo Tonon, Regina Célia de Rosa Ramos, Caroline Ferreira, Cesar 

Rafael Maia, professor Juarez Xavier, Ana Beatriz Buoso Marcelino, Ana Heloíza Pessotto e Juliana 
Jonson. Formado o quórum de doze participantes, a Plenária foi instalada e, conforme legislação, a ata da 
posse dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Bauru, encaminhada pela Secretaria de 
Cultura foi lida e aprovada por unanimidade. Tonon solicitou que a lista de presença dos conselheiros seja 

Conselho. O presidente, na sequência, também fez a leitura da ata da primeira Sessão Ordinária deste 
Conselho, produzida pela Secretaria Municipal de Cultura, mas após alguns minutos foi sugerido via chat 
e levado pelo primeiro secretário Leonardo Alípio para o Plenário, que os conselheiros avaliassem a 
possibilidade de dispensa da leitura na íntegra da ata, uma vez que todos já haviam recebido o texto por 
e-mail. Antonio Walter sugeriu ainda que os e-mails com as atas, a partir de agora, fossem respondidos com 

proposta foi aceita pela maioria, assim como, a dispensa da leitura da ata supracitada. Depois, dentro dos 
informes dos conselheiros, Carlos Renato pediu a palavra para convidar um membro do Conselho para 
acompanhar a organização da 10.ª Semana do Hip Hop de Bauru e Mariana Leite se disponibilizou a 
acompanhar e não houve ninguém se posicionando contra essa indicação. Ângela Scarabelo pediu também 

por unanimidade dos conselheiros presentes. Indo para a Ordem do Dia, o Plenário foi comunicado pelo 

membro esteja vinculado a uma Comissão, conforme parágrafo primeiro do 16 artigo. Surgiu a dúvida em 
relação a necessidade de seguir os trâmites do Conselho também dentro das Comissões e o ex-conselheiro 

confecção de atas e até mesmo a participação dos interessados da sociedade civil, assim como, foi deliberado 
na gestão anterior, tanto de que seria possível a inclusão de artistas nas Comissões e até sobre a aprovação 
do “Programa de Incentivo à Participação e Colaboração dos artistas bauruenses no Conselho”, que já 

favor da participação da sociedade civil nas Comissões, desde que eles também estejam subordinados às 
regras do Conselho, como em relação a falta e sem possibilidade de voto, por exemplo, e completou 
sugerindo a criação de uma Comissão Organizativa que incluiria a Presidência e o vice, além do primeiro e 
segunda secretária. Leonardo pontuou que esses detalhes devem ser remanejados posteriormente no 
Regimento Interno. Paulo Maia pontuou que todas as questões vão cair neste documento e que esta seria 
uma prioridade desta gestão. Leonardo completou sugerindo que fosse destinada essa tarefa para uma 
Comissão. Em seguida, Luiz Carneiro também sugeriu que os membros se posicionassem via chat agora em 
qual Comissão gostaria de atuar e depois, caso aprovado a participação da sociedade civil nessas Comissões, 
que os interessados sejam integrados aos grupos de trabalho. O presidente também pediu a inclusão de uma 
nova Comissão para facilitar a comunicação e a transparência desta gestão, principalmente, para divulgar 

a Comissão de Ação Cultural será formada por Ricardo Polettini, Cátia Machado e Carlos Renato Moreira, 

aprovada a participação de Ângela Scarabelo, Carlos Renato Moreira e Leonardo Alípio,  que também foi 
indicado para ser coordenador. Os mesmos membros também optaram por entrar na Comissão de Projetos, 
com a coordenação de Ricardo Polettini. Já para a Comissão de Linguagens foi aprovado pelo Plenário que 
ela iria agrupar os trabalhos de Maria Denise Ferreira, Ana Marcelino e Luiz Henrique Carneiro, com 
coordenação de Antonio Walter. Também foi votada e aprovada pelo Plenário a criação de uma Comissão 
de Comunicação e Transparência com a participação de Juliana Ramos, Rachel Pinke, Ana Paula Machado 
e Cátia Machado, tendo esta última sido indicado como coordenadora destas ações de divulgação das 
atividades do Conselho para o público geral, principalmente pelas mídias convencionais e digitais. Optou-
se também por trazer de volta o assunto na próxima reunião ordinária, para que outros conselheiros 

franciscosanches
Realce


