
E Câmara Municipal de Ribeirão Preto

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO

ESPECIAL DE ESTUDOS

[ RESUMO DA CEE

A Câmara Municipal deRibeirão Preto aprovou na sessão

ordinária do dia 20 defevereiro de 2018,o requerimento nº645, de autoria do

vereador Marcos Papa, visando “acompanhar o abandono da nova sede do

museu da imagem e do somde Ribeirão Preto”.Orequerimento para a constituição da Comissão Especial
de Estudos levou em consideração os inúmeros problemas e pontos que devem
ser observados, tais como:

-Queo Museu da Imagem e do Som (MIS) de Ribeirão Preto

recebeu uma novasede emdezembro de 2016, em um imóvel permutado pela
Prefeitura Municipal e que foi entregue reformado e adequado às novas Leis de

Acessibilidade;

-Queo prazo estimado para levar todo o acervo para a nova
sede seria de 06 (seis) meses, as atividades deveriam ter sido iniciadas logo no
início do segundo semestre de 2017, o que não aconteceu;

-Que,até o momento, o acervo histórico do museu continua

encaixotado e o museu não se encontra aberto ao público, entende-se que a

população, principalmente ribeirão-pretana, perdeu o contato com a sua própria
história e se distancia ainda mais da artee da cultura;

Câmara Municipal do Ribeirão Proto
Av, Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP — Caixa postal 315 - CEP 14010-040



45% Câmara Municipal de Ribeirão Preto

- Que as informações recebidas pelo mandato de que esse

riquíssimo acervo está sendo sucateado devido à má conservação;

- Queas informações levantadas acerca daabertura do

museu, a prefeitura afirma que houve furto nafiação elétrica do imóvel, o que

impossibilitou sua utilização;

- Que é detotal responsabilidade da Prefeitura arcar com a

manutenção e segurança dos imóveis municipais, entendendo-se que houve

abandonoe negligência para garantir que a população volte a ter acesso à

cultura;

Neste sentido,o escopoda presente Comissão foi estudare
estimular o debate público em tornodas alternativas e soluções para resolvera
problemática atinente ao abandono da nova sede do Museu da Imageme do
Som de Ribeirão Preto.

1. DO TRÂMITE LEGISLATIVO

No trâmite legal, por despacho da Presidente desta Casa,

elaborou-se o Projeto de Resolução nº 20/2019, que aprovado, constituiu a

Comissão Especial de Estudo, composta por 03 (três) vereadores, a saber:

MARCOS PAPA(REDE), DADINHO (PTB) E RODRIGO SIMÕES (PDT), soba
presidência do primeiro, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A Resolução nº

13/2018, de 28 de fevereiro de 2018, foi devidamente promulgada pela

Presidente da Câmara, Vereador Igor Oliveira, publicada no Diário Oficial do

Município de 01 de marçode 2018
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HIL DA INSTALAÇÃO E OITIVAS

PRIMEIRA REUNIÃO

Ao primeiro dia do mês de março de 2018,às 15:00h na Sala

de Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu-se a Comissão

Especial de Estudos Para Acompanhar o Abandonoda Nova Sede do Museu da
Imageme do Somde Ribeirão Preto, nos termos da Resolução nº 13/2018.

Integram esta CEE, o Vercador Marcos Papa (REDE) -
Presidente e os Vereadores Dadinho (PTB) e Rodrigo Simões (PDT) - Membros.OVereador Marcos Papa inícia os trabalhos, cumprimentandoe agradecendo a
presença de todos, em especial do vereador Dadinho, membro dessa Comissão,

aqui presente, bem comodos vereadores Elizeu Rocha e vereadora Gláucia

Berenice, que nos honra com o prestígio de suas presenças e diz quea reunião

se destinaa proceder a INSTALAÇÃO dessa Comissão.Overeador Marcos Papa faz umrelato dos motivos que o

levarama proporessa Comissão de Estudos, Disse: que em dezembrode 2016 a

Prefeitura recebeu a sede reformada, em perfeitas condições de acessibilidade e
de receberoacervo do MIS e em 2017 encontramos depreciação da sedee do
acervo do MIS.

Tivemos duas perdas em nossa cidade. Perda econômica

pela depreciação da sedee perda imaterial por conta do acervo do patrimônio
cultural do MIS. Poresse motivo, achamos por bema instalação dessa CEE
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aprovada pela casa, para que convoquemos as autoridades responsáveis pela

depreciação do patrimônio do MIS.

Teremos encontros para tratar dessa Comissão de Estudos
eo próximo será no dia 23 de março, quando ouviremos a Secretária de Cultura
Isabela Pessoti e se for possível ouviremos no mesmo dia a ex-Secretária de
Cultura, Dulce Neves,

Ouviremos também outras pessoas como funcionários e

representantes do terceiro setor, representante do Ministério Público Estadual,
sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) conformecronograma de
trabalho que segue em anexo, constando nominalmente as pessoas que serão

convidadas.

Em seguida o vereador Dadinho, cumprimenta a todos os

presentes e agradece pelo convite para participar dessa CEE que trata de uma

causa tão importante para a cultura de nossa cidade, O vereador Dadinho se
coloca à disposição para todosos trabalhos dessa Comissão, O Presidente da
CEE, vereador Marcos Papa, apresenta o Planode Trabalho, que destaca o objeto
desta Com são, as pessoas que serão convidadas para prestar seus
esclarecimentos e a relação de documentos que serão requisitados.

SEGUNDA REUNIÃO

Aos cinco dias do mês de abril de 2018, às 15:00h na Sala de
issões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu-se a Comissão

Especial de Estudos para Acompanhar o Abandono da Nova Sede do Museu da

Imagem e do Somde Ribeirão Preto, nos termos da Resolução nº 13/2018.
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O Vereador Marcos Papa inicia os trabalhos,

cumprimentando e agradecendo a presença de todos, em especial do vereador

Rodrigo Simões, membro dessa Comissão aqui presente e diz quea reunião de

hoje destina-se a ouvir a opinião de historiadores especialistas da cidade, sobre

o olhar da atual gestão a respeito da mudançado MIS.

Agradece a presença da atual Secretária da Cultura,
Professora Isabella Pessotti, bem como dos historiadores Ulisses de Paiva

Faleiros Noto, representante da Associação de Amigos do Acervo Público

Municipal, e de Marcelo Gouveia de Araújo.Overeador Marcos Papa faz um relato dos motivos que o

levarama propor essa Comissão de Estudos e diz que: “Essa Comissão Especial
de Estudos que vai aprofundar os conhecimentos relativos ao que está se

passando no Muscu da Imageme do Som,o MIS, que tem umacervo importante,
porémestá encaixotadoe se deteriorando. A atual administração leva adiante a

novasede e é minha prerrogativa como vereador saber daqui para a frente o que
será feito esse ano. Essa é a nossa intenção e de agora em diante o que será feito

para preservar corretamente esse acervo. Foi feito umesforço fiscal severo pelo

governo no ano passadoe somos testemunhas disso. Com um déficit fiscal

primário corrente da ordem de 10%, entendemosaseveridade do ajuste
necessário para 2017, no entanto,acultura não é supérflua,e é preciso estimular

as atividades culturais. Nossa alma precisa de cultura. O MIS tem à ver coma
nossa identidade, coma identidade do nosso passado e da cidade, e se a gente
pretendefazer um passo firme para o futuro, nós precisamos estar em dia e em

paz com o nosso passado”
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Na sequência o vereador Marcos Papa solicita aos

convidados para tomarem lugar à mesa. Diz aindao vereador Marcos Papa que
o vereador Rodrigo Simões presidiu uma Comissão de Estudos no anode 2016

de todos os museus e tem um acervoquenós, inclusive, num dado momento

vamos pedir permissão para ter acesso àquele manancial de conhecimento que

a comissão acumulou.

Passa inicialmente a palavra ao vereadt

para suas considerações iniciais. Este cumprimenta a todos os presentes e di

“Acho muito importante e pertinente no momento correto, essa comissão que
Vossa Excelência instala aqui na Câmara de Ribeirão Preto e vamos averiguar,
estudar e saber o que está acontecendo de fato com o museu que é

importantíssimo para a nossa cidade”.

Em seguida, o vereador Marcos Papa, presidente da CEE

pergunta à Secretária da Cultura, Isabella Pessotti, comofoi quando ela assumiu

a Secretaria de Cultura. Em que estado o museu se encontravae comoele se

encontra hoje e mais importante de tudo, o que a administração fará de agora
em diante?

Inicialmente a Secretária da Cultura cumprimenta a todos

os presentes e diz o que segue: “Eu gost de agradecer pela oportunidade de

falar umpouquinho sobre esse tema do Museu da Imagem do Somesobre a

cultura e agradecer inclusive, a preocupação dessa Casa legislativa em formar

essa Comissão de Estudos como intuito de viabilizar o MIS e todosos outros
museus para a população de Ribeirão Preto.

Quando tomei posse encontrei a Secretaria da Cultura

estruturada de uma maneira, a olhar mais para eventos pontuais do que
Câmara Municipal do Ribeirão Proto
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necessariamente para o patrimônio histórico, para as políticas de formação, de

fomento e difusão artística e nós entendemos que o MIS, assim como os outros
muscus da cidade merecem nãosó destaque e importância, mas um cuidado
especial que por muitos anos nãose teve.

Então, o estado do acervo do MIS é o seguint

contato que eu tive com o MIS foi dentro do caixote emprateleiras e o acervo do
MIS estava alocado em 2 ou3 salas dentro da Secretaria da Cultura que não

ofereciam acessibilidade ao munícipe.

Então o munícipe deRibeirão Preto que quisesse conhecer

o acervo do museu da imagem e do som nãoo teria disponívele af, conversando
“com as pessoas que trabalham diretamente com o acervo do museu da imagem
do som há muitos anos, quesão funcionários de carreira, que conhecem a

necessidade desse acervo e que trabalharam diretamente com outras
adi strações dentro do museu funcionando, o que eles me dizem é o seguinte:
não queremos abrir um MIS a toque de caixa em qualquer espaço, primeiro

porque o acervo precisa de um cuidado muito especial de climatização, de um

espaço que possa alocar todo ele e que possa receber mais acervo, porque tem

muita contribuição, inclusive de emissoras que nos procuraram e que acabaram
de mudar de sede e que teriam um equipamento e inclusive, algumas outras

peças para doar para o acervo do museu da imagem do some mais do que isso,
a gente precisa de um espaço queseja definitivo para que ele não fique itinerante,
abre aqui fecha ali

Não queremos dar soluções paliativas. Tem tambéma
questão que é um plano muscológico. Não se abre um muscu simplesmente

expondo o que você temali. Rádios antigos, vídeo cassete,fitas de vídeo, enfim,
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estou citando alguns elementos que fazemparte desse rico acervo, masnão é só

isso que é um museu. E isso se aplica também, quando se fala em museu

histórico, museu do café, não é simplesmente compilar peças.

Existe umplano muscológico estudadoeisso
conhecimento museológico, daí a necessidade de ter uma muscóloga entre nós,

que é a pessoa que está à frente do museu do Café hoje emdia e é quemnos
orienta em relação a muitas outras coisas. É a museóloga Maria Luiza. Ela vem
da gestão anterior e é a primeira vez quea Secretaria da Cultura conseguiu
contratar uma muscóloga de fato, para cuidar do acervo muscológico.

Antes a gente contava com agentes administrativos
realizando essa função. Sobre o MIS especificamente, me foi dito também que
existia um prédio destinadoa alocar esse acervo, queé aquele prédio que está

na Francisco Junqueira pintado de pretoe agora pichado pela própria população

que está infeliz comofato do mesmo,não ter sido aberto no tempo em que cles
gostariam que fosse e aquele prédio, o que me disseram sobre ele, é queo antigo
secretário que estavaàfrente da pasta antes de eu assumir, dizia que aquele não

era um prédio adequado para o acervo do muscu da imagem do som,

Como essa decisão não foi tomada por mim e cu também

não tomo decisão sozinha, essa decisão foi tomada na gestãodo secretário José

Carlos, deque aquele prédio ia para alocar o museu da imagem do

Quando questionamos a pertinência do prédio para o

museu da imagem do som para as pessoas que lidavam com o acervo

diretamente, nos foi dito que aquele poderia ser um espaço adequado desde que
climatizado, desumidificado e dessa maneira nós ficamos de conseguir
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montante para fazer a qualificação do prédio, que nesse ínterim foi

roubado. Então, tiraram toda a fiação elétrica.

Para conseguir abrir o prédio nós precisariamos
jlância, para pagar a manutenção do prédio e de umdinheiro para pagar a vi

modogeral eu estava organizando exatamente para isso. Nesse meio tempo a

Secretaria de Planejamento fez um trabalho muito minucioso de levantamento

de todos os próprios públicos ociosos, alguns ocupados, outros desocupados,

entimpara saber qual era o destino que se dava a cada espaço público, porque

por exemplo o nosso arquivo público estava num prédio que pagam aluguel de

12 mil reais e como é que a gente poderia equalizar pro mínimo gastoe a máxima

eficiência, porque não éapauta de hoje, mas que vale a pena ser mencionado,

porque é um espaçoque não é suficiente para o acervo queestá ali, o cuidado

com acervo não é ainda o idealenecessário, apesar do empenho dos nossos

funcionários e servidores.

Então pro próprio MISque dialoga inclusive como acervo

do Arquivo Público e Históricoa gente também precisaria de um espaço especial
e nesse estudo minucioso da Secretaria de Planejamento, a vocação encontrada

para o prédio destinado a ser o Museuda Imagem e do Som, ao entendimento

geral dessa com ia que ele colocasse o arquivo público histórico, fazendosão, ser
toda a adequação necessária, ou seja, desumidificação, climatização, que esse

arquivo pudesseser digitalizado a posteriori e enfim, todo um estudo realizado
para que tanto o arquivo público conseguisse uma situação ideal, quanto o

próprio museu da imagem do some aí, questionando onde poderíamos reabrir
o museuda imageme do som, surgiua possibilidade de pensar dentro da

própria secretaria da cultura, o que nós pensamos que seria um espaço paliativo.

enão definitivo, ouno Palácio Rio Branco queé um prédio que ainda vai passar
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por restauro e que porser umprédio próximo ao museu de artes, o MARP, ao

Quarteirão Paulista, seria pertinente fazer um ciclo de museusali, depois queele
passasse por todosos cuidadosque precisa ter umprédio p

acervo dessa natureza.

Então, essa é a diretriz que nós estamos observando €

estamos abertos, agora que nós temos o CONPPAC eleito finalmente, conselho

do patrimônio queera uma demanda também da Secretaria da Cultura, que nós.

tivéssemos eleitos e ativos os dois conselhos municipais tanto o de políticas

culturais quanto o do patrimônio,para ter exatamente esse respaldo técnico das

pessoas que entendem da área, que entendem de acervo, que podem nos indicar

quais são as melhores decisões, saídas e parceria com a administração”

Em seguida, o vereador Marcos Papa, presidente dessa

CEE, pergunta se a posição atual, seria levar o museu, o acervo histórico para o

prédio onde seria o MIS ou pensa-se no Palácio Rio Branco agora? Respondea
lidade do Palácio do Riosecretária Isabel Pessotti, que se pensa na pos:

Branco.

O MIS - Museuda Imageme do Somestá em atividade

dentro da Secretaria Municipal da Cultura, isso quer dizer, existem hoje

palestras, exposições de vídeo, debates, mas não necessariamente o acervo está

à disposição da população, e isso é uma ânsia.

Foi aventada a possibilidade de abrir a exposição e a

visitação ao acervo dentro da própria Secretaria da Cultura, mas depois de uma

chuva muito forte que nós vimos que o acervo não estava tão seguro dentro da

Secretaria, nós percebemos quea própria Secretaria, o prédio que abriga a
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Secretaria Municipal da Cultura, no Morro do São Bento, também precisaria de

adequações, para queesse acervo estivesse devidamente seguro.

Então,se a gente vaiarriscar o acervo, prefiro que eleesteja
seguro dentro das salas onde estão, onde aspeças estãoe que nós possamos
alocá-lo num local definitivo, mesmo porque, colocar acervo

acervo paralá, é muita responsabilidade.

que a aquisição desse prédio foi no governo anterior e na minha opinião, muito

mal feito, muito mal elaborado. O Muscu da Imageme do Som recebe visitas e

deve receber visitas de jovens, de crianças, enfim, alunosda rede pública

municipal e o local ali não é adequado. Nãose consegue parar um ônibus, não

se consegue parar um carro em frente ao Muscu da Imagem e do Som, no caso,

estou falando do prédio da Francisco Junqueira. O local não consegue

comportar. Como você vai levar alunos de escolas em ônibus, parar que seja na

rua lateral, na Tibiriçá, na Álvares Cabral para as crianças descerem, naquele

movimentoali, ou seja, começou tudo errado, não tem como consertar isso daí?

“Tem um plano programado e traçado para isso? Além de todas as condições que

exige todo o acervo do MIS,ela exige que tenha condições climáticas, realmente

estrutura, segurança para sua devida manutenção, mas nós temosque pensar
tambémnas visitações e principalmente nas crianças que vão estar, Não só nas

ai fazer umacrianças, mas de todas as pessoas, porque aí é inviável. Como você
visita no MIS caso ele sej stalado na Francisco Junqueira e vai estacionar o

carro aonde? Não tem como e Ribeirão não temessa cultura, de as pessoas.

pararem seus veículos a dois quarteirões e parar no estacionamento e descer.

Repito, foi mal planejado. Não têm como arrumar isso?
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Emresposta, a Secretária da Cultura, Isabella Pessotti diz
que quando a CADA, queé a comissão que pensa o futuro do acervo, começou
esse estudo, um dos apontamentosem relação aquele prédio alocar o MIS, era
exatamente esse, o da acessibilidade.E o que conseguimos detectar em relação a

isso foi que, se aquele prédio for destinado a ser por exemplo o acervopúblico
do arquivo histórico e arquivo público, a gente consegue otimizar todo o andar
de baixo para ser estacionamento de carros. De ônibus não dá. Então tem um
estacionamento para 18 carros ali embaixo, mais ou menos, mesmo porque o
andar de baixo não pode receber acervo por conta da salvaguarda do acervo e
do risco de enchente, que mesmo coma prefeitura sinalizando que as enchentes

têmsido cada vez mais escassas, nós temos a obrigação de colocar este acervo
num espaço de salvaguarda, não pode ter o mínimo risco de perder qualquer
coisa, então o andar de baixo inteirinhoseria dedicado a estacionamento.

Aí nós estamos falando decarros, é acessível a ônibus para
quisador que vai eventualmente de ônibus. Para um museu que

eventualmente receba escolares fica um pouco complicado, A gente vê por
exemplo a situação do Cineclube Cauim querecebe muitas crianças pordia nos

seus projetos e tem que dar uma driblada no trânsito local ali e fazer um
isolamento de estacionamento para os ônibus poder parar e é uma via pública

“comum, imagina a Francisco Junqueira que é uma via pública que recebe um
fluxo de ônibus e carro intermitente.

Então, isso é umadas coisas que nosfez pensar se aquilo
era um melhor espaço para um museu. Isso não foi nem, nos fez pensar, eu digo,
como Secretária. Pergunta o vereador Rodrigo Simões sejá está definido que não
será lá e em resposta a Secretária Isabella diz que nada está definido e que tudo
tem sido objeto de estudos. Exatamentepor isso, nós estamos em comunicação

agora mais estreita, a partir de ontem foi feita a primeira reunião com os amigos.
Câmara Municipal de Ribeirão Proto
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do arquivoe comopróprio CONPPAC queaté então não estava eleito, porque
nós precisamos de orientação e também desses entes da sociedadecivil
organizada.

Não temcomo di idir isso apenas o governo, nós estamos
abertos a essas contribuições. Diz o vereador Rodrigo Simões, que seria bom

também ouvir a opinião dos dois historiadores aqui presentes, Ulisses e Marcelo

e em relação a isso cujá deixo a minha muito clara. Não sou ts

que a gente andana cidade,lá nãoé local pra receber o MIS.

O Arquivo Histórico, ainda poderia ser. EmSgurda,
vereador Marcos Papa, inicia os depoimentos dos historiadores, perguntando:
Qual a importância do Museu da Imagem do Som para Ribeirão Preto e a

pergunta que eu faria em seguida o vereador Rodrigo Simões antecipou, mas

neste momento cu gostaria que vocês falassem daoPreto.
importância como

historiadores, do MIS para Ribeii

Em resposta, diz o historiador Ulisses: “Gostaria de

agradecer o convite, estou muito contente de poder fazer as nossas colocações

aqui, agradecer a fala da Isabella Pessotti, eu acredito quea fala dela sintetizou

que hoje a Prefeitura vem fazendo um grande esforço para corrigir muitos erros.

que vêm acontecendo há várias gestões, então isso é louvável e o esforço que
teve início ontem, quefoi reestruturar a comunicação entrea sociedade civil e o
Poder Executivo. Finalmente nós temosessa ponte reestruturadaeisso é muito

importante.

Quanto a importância do acervo do MIS como historiador,
nós temos que pensar queo acervo do MIS é, primeiro grandioso, segundoé um
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acervo muito variado, nós temoslá desde filmes até fotografias, imagens,

equipamentos, então é um acervo que não podeser pensado homogencamente,

então você temque ter espaços específicos para acondicionar cada umdesses
documentos cada um desses aparelhos, você tem queter profissionais muito

bem capacitados para lidar com esse tipo de acervo, afinal você não está tratando
de algo queéigual, que umadecisão vale para todo o acervo.

Nesse sentido, além de profissionais, temque pensar-se

num espaço adequado para o MIS, Outra coisa, o acervo do MIS pressupõe a

interatividade, a fala da Isabella Pessoti deixou isso bem claro, a fala do vereador
também. O MIS é um acervo que vai receber visitas. Nósesta
Museu da Imageme do Som.

Hoje, no mundo que se diz globalizado,esse museu conta

parte da história dessa globalização e como isso foi assistido em Ribeirão Preto

historicamente,de tal modo quevai receber crianças, vai receberpesquisadores,
vai receber um público em geral e isso tem queser pensado dentro do campo da

acessibilidade, da localização geográfica, da facilitação paraesse público,afinal
qual seria a intenção de se colocar um museu em um local sem acessibilidade.

Aproveito pra trazer uma outra fala relativa ao arquivo
público histórico, como professor de História, está mais do que na hora de

superarmos a questão de que o arquivo histórico não recebe visitas. Como

professor de história sinto que meu trabalho é sempre solapado por não existir

“umprojeto em funcionamento, comojá houve em outras gestões de visita ao

“Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto, então não pensem que o arquivo,
porse tratar de documento só vai receber pesquisadores.
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É extremamente viável, é extremamente rico levar os alunos
ao arquivo público histórico, nesta impossibilidade de levar os alunos, nósda
associação, desde o ano passado fazemos um projeto onde damos treinamento
aos professores do estado, para queos professores do estado possam levar
elementos do arquivo à sala de aula, infelizmente não podem levar os alunos ao
arquivo.

Entãoa minha fala se baseia nisso, temosque pensar que
temos dois acervos maravilhosos, dois acervos que ainda estão sem uma
destinação clara, e dois acervos que enriquecem tanto a cultura como educação
dacidade,

Nesse sentido, a associação amigos do arquivo veio fazer

essa fala hoje e o Marcelo vai entrar com as questões mais técnicas a respeito
disso, quea nossa proposta dentro de pensar um orçamento racional para a
Prefeitura é unir os dois arquivos, parar de pensar esses dois arquivos
separadamente e pensar neles juntos, afinal muitas vezes ui

trabalha um, tem total capacidade para cuidar de outro.

Os equipamentos necessários de um, são equipamentos
necessários emoutro, o pesquisador quevai ao local de um, pode querer
pesquisar o outro, os alunos que estão indo emum deles vão visitar o outro. São

arquivos que dialogam e creio eu que dentro de uma perspectiva financeira unir
os arquivos vai sanear um pouco de certos gastos nesse sentido e é onde a

associação entra comessafala.

Pergunta o vereador Rodrigo Simões,se para a Associação,olocal, ouseja, o prédio da FranciscoJunqueira não é adequado? Vamos ser
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objetivos, vamos direto ao ponto, nós estamos tratando ali do prédio que está
destinado hoje na avenida Francisco Junqueira, tanto para o MIS, quanto então
para o arquivo público,eu desconhecia essa informação que tinha visitas o que
até então, há muitos anos em Ribeirão Preto não existia um projeto do levar as

iançasao arquivo,

A secretária Isabella Pessotti, diz que em complemento
sobre isso, junto também com os amigos do arquivo tema chefia de divisão de
património, dentro dasecretaria, que tem um projeto de educação patrimonial
gue por ora só atinge os professores, mas que o objetivo é que a gente consiga
levar o aluno pra esse espaço paraele entender que isso também é a hi

e que ele também tem acesso,

Dizovereador Rodrigo Simões, quepara isso tem que fer

um local adequado de acessibilidade e que possa receber os dois projetos da
melhor forma possível. Assim dentro disso, dentro do raciocínio de você, até a

gente ter essa informação commais clareza em relação a este local da Francisco
Junqueira, esse ponto que até então estava programado para ser o MISepra
gente saberse realmente, na opinião devocês através da técnica quevocêstêm,
éviável ou não.

Em resposta, O historiador Marcelo diz que é totalmente
inviável para qualquer um dos dois acervos, tanto para o Museu da Imagem e
do Som enquanto espaço museológico, ou para o arquivo público enquanto
espaço arquivista, porque existe uma série de normatizações internacionais da
qualo Brasil é filiado através do CONARQqueé um órgão do Arquivo Nacional
do Rio de Janeiro, filiado ao Ministério da Justiça, que coordena e normatiza a
instalação de arquivos públicos e privados,
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As primeiras normas dessa entidade, ela fala o seguinte:

queo edifício escolhido para abrigar o acervo arquivista ou muscológico, ele não

pode ficar próximo ao rio e ele está defrente para o rio, exatamente, ele é bem

claro nisso e o segundo fator é que ele não pode ser instalado em uma via arterial
de grande tráfego, queé o caso da Francisco Junqueira, porquea trepidação de
veículos pode danificar essas peças do acervo museológico assim como,
danificar papéis antigos e isso promove também a contaminação desse acervo

por micro organismos, porfuligem, por metais pesados, que são jogados na
atmosfera desse ambiente, então, é totalmente inviável a instalação, seja do

acervo do MIS, quanto do acervo do arquivo público histórico, o edifício é

inviável para essa utilidade.

Ele pode servir para outras finalidades, masnão para essa

finalidade arquivística e muscológica. Pergunta o vereador Marcos Papa: vocês
defenderiam algum lugarhoje, existe um local que vocês considerem adequado,
pela experiência de vocês na cidade hoje, para receber ficou entendid,

sinergia entro os dois museu

O Ulisses foi muito feliz em mostrar a sinergia que um
profissional pode cuidar de ambos os museus que umavisita pode conciliar a

visita para conhecer ambos acervos, então vocês entendem que hoje existe um

prédio adequado e melhor do queesse que a comissão, reverberando a opinião
dos técnicosda sociedade,até da secretári vai tencionar o governo para que
avance emoutro sentido que não seja aquele prédio.

iste na visão de vocês, algum próprio que hoje seja

adequado? Sim, existe um edifício,aliás é um complexo de edifícios que pertence
a Prefeitura Municipal, localizado na Vila Tibério que é tombado como espaço
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de memória, queo antigoLarSantana, está, inclusive no próximo dia25, nós

vamos ter uma audiência pública que nós vamos apresentar um projeto de

ocupação do espaço do complexo arquitetônico do Lar Santana pelo MIS e pelo

Arquivo Público Histórico.

Ocupando os dois prédios e transformando inclts

aquela imensa área verde que tem em torno do Lar Santana num espaço de
convivência para a população, por ummoradorda Vila Tibério que tenha uma
memória afetiva com o complexo arquitetônico do Lar Santana, com o

Pesquisador, o estudante, inclusive tudo isso foi pensado inclusive, uma áreade
estacionamento, centro de convivência para atender especificamente as duas
entidades e no nosso projeto, primeiro, nós resolvemos acondicionar as duas
instituições separadas mas no mesmo prédio porque como Ulisses já afirmou, os

dois acervos dialogam, então nada mais justo do que eles fiquem locados no

mesmo edifício porque, para diminuir custos para a Prefeitura Municipal,

porque você precisaria de um muscólogo para atender o MIS e o arquivo, um

arquivista para atender o arquivo e o MIS, um restauradorpara atenderas duas
ições, então nós conseguiríamos diminuir o custo, primeiro com a

instalação porque o complexo do Lar Santana pertence a Prefeitura Municipal, o

espaço infelizmente está se degradando desde a permuta quea Prefeiturafez na

gestão anterior, o espaço está abandonado, hoje virou um abrigo de usuários de

drogas, eu sei disso porque cu sou vizinho do prédio, eu vejo que acontece lá

O edifício já foi completamente dilapidado, eles já

roubaram todas as válvulas de descarga, fiação, cabeamento e agora estão
acendendo fogueiras a noite dentro do prédio colocando em risco esse

patrimônio do município, que aliás, nós não estamos falando nem da

mportância do património material, mas do patrimônio memorativo para a
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cidadede Ribeirão Preto. Entãoa nossa proposta é que as duas entidades sejam
alocados no complexo arquitetônico do Lar Santana quealiás ele foi adquirido,
cle foi permutado, originalmente na gestão anterior para abrigar o arquivoeaté
hoje nós não sabemos porque o arquivo nãofoi pra lá.Overeador Papa, agradece ao historiador Marcelo,e diz

que não se lembra de cabeça agora e indaga ao vereador Rodrigo,à Secretária

Isabella, se o prédio do Lar Santana hoje, a Prefeitura já tem um destino para cle,
ela já manifestou algum interesse?j Ig

Também não me lembro de cabeça, se estam
estrada livre aqui para conversar com o Prefeito ou não. Em resposta,a Secretária
da Cultura, Isabella Pessotti, diz que a divisão de patrimônio da Secretaria da
Cultura, lhe havia informado, assim que assumiu a pasta, que o Lar Santanajá
não estava mais sobaégide da cultura e que ele havia sido primeiro prometido
a Secretaria da Saúde, depois a Educação, que segundo fui informada, são
secretarias que teriam mais recursos para um possível restauro.

Agora eu entendo que a Secretaria de Planejamento que
está incumbida de revera vocaçãode cada espaço esteja aberta a compreendere
escutar essa demanda e balizar o que a comissão toda entenda como pertinente,
tanto para o Muscu da Imagem e do Som quanto para o Arquivo Público
Histórico de Ribeirão Preto,

Em seguida, o historiador Ulisses diz que gostaria de fazer

uma colocação, de que inclusive conversou isso ontem com a Isabella e o Lar
Santana, ele se impõe às vezes como uma escolha racional, quando me fala que

no Palácio do Rio Branco mea Prefeitura teria aintenção de colocar o MIS
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assusta muito os custos de uma implementação dessaese a cultura teria

condições de manter os custos da restauração daquele prédio que são caríssimos.
Lar Santana hoje é tombado mas a arquitetura dele é uma

arquitetura muito simples que demanda um restauro muito simples. O Palácio

do Rio Branco não, já é uma arquitetura rebuscada,cara de se manter, tanto que
estivemosnoRio de Janeiro e uma das orientações do CONARQ; Conselho

Nacional de Arquivos era que os arquivos do município sempre fossem

atrelados normalmente a Secretaria da Casa Civil, que normalmente têm um

espaçamento melhor com a questão de verbas, e eles sempre indicam isso as

prefeituras.

Coloque os seus acervos sobre a jurisdição da Secretaria da

Casa Civil, mas como os nossos acervos estão hoje sob a gestão da cultura, nós

vamos ter sempre esse problema com verbas, então é quando se impõe,

um pouco mais racionalmente nessas escolhas.

Seria maravilhoso que o nosso MIS pudess
Palácio do Rio Branco. O vereador Rodrigo intervéme pergunta de onde surgiu

essanotícia e confessa que desconhece totalmente, Tem procedência de uma

provável implantação do arquivo do MIS no Palácio Rio Branco? Acho

remotíssimo.

Diz a Secretária da Cultura que tudo está em estudocomo
eu tenho dito, existe a possibilidade, pensava na possibilidade da vocação do
Palácio Rio Branco como uma vocação cultural. Diz ainda o vereador Rodrigo

que acha remotíssimo, peço desculpas, mas não vejo prosperar, e lógico, quem
sou eu para falar em nome do governo, mas só não vai prosperar dessa forma.

Agente temque ser prático, pensar e buscar a solução pro
MIS, pro arquivo histórico, acho que a gente tem que estar aqui pra buscar essas
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alternativas, analisar o Lar Santana, seria perfeito, conheço lá também, seria

maravilhoso para a gente buscar realmente uma solução concreta para resolver

esse problema aí

Em seguida, o vereador Marcos Papadiz que queria pu
um pouco a memória aqui e pergunta a Secretária, dizendo que ficou um pouco
perdido com relaçãoaposição do governo, qual é o próximo passo, diante, a

senhora foi muito feliz em narrar o que aconteceu e como está o prédio do MIS,

vejo que há uma concordância coma associação de amigos, pra gente ter uma

posição, hoje qual é o próximo passo que a administração vai dar agora com
relação ao MIS e ao acervo histórico?

Diz a Secretária Isabella queo primeiro passo, queeu acho

que é de extrema importância foi dado ontem, quandoagente estreitou o

s darelacionamento mais direto entre a Adh istração Públicaeas instâné

sociedade civil que precisavam posicionar sua opiniãoeestudoa respeito dessa

questão.

Tanto do MIS como do arquivo público e do Arquivo
Histórico da cidade. Agoraopróximo passo é uma reunião que já foi solicitado
junto ao CONPPAC que acredito quetenha também a presença dos amigos do

arquivo, para que essa esta ideia de construir junto a política cultural e

patrimonial da cidade se desenvolva em parceria, que nós possamos ouvir as

partes e daí então dar seguimento ao que está sendo feito e um estudo de onde

será o melhor espaço para alocar o arquivo,

Por hora o que a CADA,que a comissão designada para
discutir o arquivo concluiu por si, é que o prédio destinado a ser o MIS
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anteriormente, aquele prédio da Francisco Junqueira é um espaço que pode
sofrer adequações para receber o acervo público histórico, isso tudo está, repito,

em estudos, em discussão.

Em seguida, o vereador Marcos Papa, diz ques

perguntaria o vereador Rodrigo, se o vereador concorda em oficiar o govemo
perguntando a respeito dessa questão do prédio da Francisco Junqueira, de
oficiar o governo, perguntando então, qual é o procedimento, qual é o

plancjamento para o governo com relação a esse prédio e a respeito dessa

menção emse usar o Palácio Rio Branco e se existe uma possibilidade já quehá
um consenso pacífico aqui com relação ao Lar Santana, se existe essa

possibilidade, então o ofício teria 3 pontos, ou poderemos fazer três ofícios, como

o vereador preferi

Nós perguntaríamos com relação ao atual prédio do MIS,

qual está sendoa tratativa para ele, com qual objetivo e em segundo lugar com

relação ao Palácio Rio Branco, se procede a informação do palácio abrigar os dois

museus. A Secretária Isabella interfere, dizendo que nãoéisso, é apenas um. O

que se disse sobre o Palácio do Rio Branco é o seguinte: que em desocupando o
Palácio do Rio Branco para que ele, para que a Administração Pública, a

Prefeitura Municipal opere em outro prédio, que a vocação para aquele prédio
era cultural. Daí pra frente nós poderíamos pensar, aventara possibilidade de
eventualmente alocar o MIS nesse espaço.

Ele não está destinado a ser a casa do MIS, ele está
destinadoa ter umfuturo cultural, uma vocação para atividades culturais,
eventualmente receber exposições, um centro cultural. Dizo vereador Papa, que

duas iniciaentão propõe dois ofícios, um com essa is e um segundo coma
questão do Lar Santana, porque como foi muito consistente o depoimento de
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todos com relação a adequação, até parece que a vocação do Lar Santana para
receber os dois acervos, se a administração considera essa possibilidade e qualé
a possibilidade de sucesso dessa iniciativa, da administração abraçar essa
sugestão.

Em seguida, o vereador Rodrigo sugere ao vereal

que nesse último ponto seja complementado, para que a gente possa indicar e
ser mais incisivo, até pelo que nós ouvimos aqui da associação, até da secretária,

que a gente possa através de argumentos técnicos, essa comissão indicar de fato

o Lar Santana para que abrigue os dois projetos. Diz o vereador Papa que
delibera favoravelmente.

Então eu pediria até que essa indicação considerasse como

justificativa o elenco de argumentos que os historiadores, os amigos aqui
colocaram. Em seguida, o historiador Ulisses disse que: sobre a proposta do Lar

Santana a associação amigos do arquivo desenvolveu um projeto profissional

que está em última fase, a fase do designer gráfico, nós vamos apresentar um
projeto completo e se a prefeitura manifestar o interesse, esse projeto será doado

paraaPrefeitura, então nós estamos entrando com umaproposta concreta, um

projeto do começo aofim,

Nósdois, eu e Marcelo com a ajudado vereador Maraca que

pegou a chave do Lar Santana, nós passamos um fim de semana fazendo

medições, temos todasastécnicas, o Marcelo é engenheiro civil há quase trinta
anos. É um projeto real que nós conseguimos tirar do abstratoe trazer um projeto

queserá apresentado nessa audiência pública, portanto estamos oferecendo essa

proposta à Prefeitura. O vereador Marcos Papa, pede que a associação, sendo

star isso quando bem entender, mas cu pedique a mesma é livre para mai
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uma cópia desse projeto para que pudéssemos anexar a essa indicação ou o

contrário, o que ocorrer primeiro, a comissão anexar a indicação ao projeto,

porque nós vamos reunir o elenco de argumentos que vocês colocaram aqui,

junto com a proposta, mas se puderem consultar.

Diz o historiador Marcelo, quea parte de design gráfico
projetos, as. maquetes eletrônicas, as pontas baixas, tudo isso vai estar
disponibilizado, pronto, no dia 23, Nós finalizamos, vamos finalizar isso pra
nossa apresentação aqui na câmara municipal no dia 25 na audiência pública,
então eu posso disponibilizar isso a partir do dia 23 agora. E uma outra
colocação, uma última colocação, senhores vereadores, senhora secretária, é do

porque insistir tanto noLar Santana. Primeiro, um arquivo público histórico, ele
é composto por documentos que compõe um arquivo permanente isso não quer
dizer, queeste arquivo não cresça, ele recebe doações,ele cresce continuamente,
assim como o acervo do museu da imagem e do som, como a Secretária afirmou,

que inclusive já foi procurada para receber doações de emissoras de TV, então o

“que nós pensamos, primeiro que o Lar Santana, alémde abrigar os atuais acervos.

das duas instituições, ela tem espaçofísico para ampliação deste acervo futuro,

no caso do acervo do arquivo histórico, seguindo as normatizações do Ministério

da Fazenda que rege essa normatização de ampliação do acervo do arquivo ele

prevê umaárea de crescimento para cinco anos.

No Lar Santana nós conseguimos prever uma ampliação
para 20 anos, sem ampliar o edifício, usandoas instalações que lá tem hoje, sóp! q )

readequando os espaços internos, então era essa colocação que eu acharia

pertinente que aparecesse na ata. Diz o vereador Marcos Papa: Oxalá a prefeitura
nos ouça, porque o que está sendo dito aqui, está sendo dito por pessoas que
conhecem, que estudam, que tem autoridadeeestão apropriadas para falar
sobre o assunto. Oxalá Secretária, nós consigamos unir forças para convencer o
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Chefe do Executivoatopar essa importante conquista pra área cultural eartística
da nossa cidade,

Na sequência, diz a secretária Isabella!

complementar, acha queseria importante escutar também a CADA,a comissão

que foi designadaa fazer o estudoe que talvez não tenha tido a chance de

conversar com os senhores antes, mas que fez um levantamento belíssimo de

tudo o que a gente precisava fazer e realizar em relação ao arquivo e que tem

constantemente se reunido para pensar essas possibilidades em relação ao

acervo,ela não chegou a falar de MIS,a gente veio aqui hoje parafalar do museu
de imagem e do som, a pertinência nãoé pra essa reunião, mas que seria
importante queela fosse ouvida quandoa gente fala sobre outras possibilidades.
Diz o historiador Marcelo, que nós achamos bem interessante, senhora

Secretária, acho queseria interessante, nós, a Secretaria da Cultura, a CADAea
associação, nós fazemos uma reunião para discutir justamente isso.

Secretária Isabella, que também seja incluído o CONPPAC, tendoo conselho

sempre envolvido.

Em seguida, o vercador Rodrigo Simões indaga a

Secretária: “qual é a opinião da senhora então,a respeito dessa sugestão, dessa

ideia daassociação em implantar, em instalar tanto o arquivo quanto o MIS no
Lar Santana? Qual queé a opinião da Secretária?” Em resposta, Isabella diz que,
na sua opinião pessoal em relação a isso é que a Administração Pública tem

sempre que ouvir tanto a comissão, que tem feito esse estudo internamente,

quanto a opinião da sociedade civil organizada, seja através de conselhos,

através de associações ou do próprio munícipe que nos procura às vezes e muitas

das vezes tem conhecimento de causa e fundamento daquilo que cle está

presentando em relação a qualquer pauta, então a minha opinião sobre isso é
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que se ouça todas as partes e queelas sentem juntas pra avaliar a pertinência do

=”

que seria melhor indicação.

Não se pode simplesmente olvidar o que foie:
aqui por essa comissão designada pela Prefeitura, para honrar promessas que
foram feitas e apego a algumas promessas que foramfeitas em outras gestões e

também nãose pode ignorar todo estudo quejá foi desenvolvido anteriormente
e quetempertinência e fundamento quepode inclusive respaldar esse que está
sendo feito agora.

Então acho que trabalhar emparceria e chegar a uma

parcimônia de sentar junto e perceber o que é mais adequadopara o município
e para o munícipe é a função dagestão pública. O vereador Papaagradece à

Secretária e consulta o vereador Rodrigo Simões, pedindo a cle que ajudasse a

deliberar uma lista de documentos a serem solicitados para compor os autos da

nossa comissão. São os seguintes: o plano municipal de cultura, o termo de

ajustamento de conduta, é o TACda CIANÊ, o plano de mudança do MIS e do

arquivo municipal, um projeto de mudançae reabertura do MIS e o documento
de implantação do sistema setorial municipal de museus criado pelo Sistema

Municipal de Cultura.

Pergunta se podemos deliberar pra queessa documentação
venha pra cá e também aprovar a sugestão da Secretária de se ouvir um

imorepresentante do CADA. Nós localizaremose o nosso assessor especialis
lusão dess a oitivaDário que organizou essa audiência, irá também solicitar a

aqui pela Comissão. Diz ainda o vereador Papa, que está satisfeito com os

depoimentos e com as deliberações e pergunta ao vereador Rodrigo seele quer
fazer algumacolocação,
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Diz o vereador Rodrigo que de sua parte também, quero
cumprimentar o vereador MarcosPapa pela conduçãodos trabalhos e acha que
foi muito produtivo sim, valeu muito a pena, foi uma das reuniões mais

produtivas que já tivemos aqui. Valeu pelo que foi passado, pelo que foi

adquirido aqui, pela luz até que vocês Ulisses, Marceloea Isabella trouxeram a

essa Comissão.

Estou contemplado presidente. Disse o verei
minhas as vossas palavras, excelência. Pergunta ainda se os convidados
gostariam de acrescentar algo, para que a comissão pudesse deliberar. A

secretária agradece a oportunidade de falar sobre o assunto e agradecer,
inclusive, a preocupação dessa casa legislativa em conduzir esse assunto
adiante.

Finalizando, o vereador Marcos Papa diz que é a

preocupação nossa mesmo, desde o primeiro dia do nosso primeiro mandato,
tanto eu quanto o vereador Rodrigo Simões, que ingressaram juntos nessa casa
de leis na mesma legislativa e temos os assuntos de cultura como prioridade,
como essenciais para o nosso mandato, não me canso de repetir que cultura não
é supérfluo, muito pelo contrário, nós precisamos sim queessa casa olhe paraas
questões de cultura e quea administração municipal, escute o quea população
diz através dos parlamentares desta casa,

TERCEIRA REUNIÃO

Aos três dias do mês de maio de 2018, às 15:00 h. na Sala de
Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniua Comissão Especial
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de Estudos Para Acompanhar o Abandono da Nova Sede do Museu da Imagem

e do Som de Ribeirão Preto, nos termos da Resolução nº 13/2018. Integram esta

CEE, o Vereador Marcos Papa (REDE) - Presidente e os Vereadores Dadinho

(PTB) e Rodrigo Simões (PDT) - Membros.

O Vereador Marcos Papa inicia os trabalhos,

entandoeagradecendo a presença de todose justifica a ausência dos

vereadores Rodrigo Simões e Dadinho, membros dessa Comissão edizque
mesmo com as ausências, vai dar seguimento à reunião, posto que não há nada

a ser deliberado.A reunião de hoje destina-se a ouvira opinião de trabalhadoras

doMIS.

As convidadas para prestarem depoimento nessa FETNTãO;

são: Michele Cartolano, ex-diretora de Patrimônio Histórico e Cultural da
Secretaria da Cultura; Sandra Regina Firmino Abdala, funcionária do

Departamento de Patrimônio Cultural e Ruth Maciel, do Museu da Imagem e do

Som. Embora convidada, deixou de comparecer Maria Luiza Clapis, diretora do

Museu Histórico e Muscu do Café, O vereador Marcos Papa, faz um relato dos

motivos que o levarama propor essa Comissão de Estudos e diz que pretende
ao ouvir os depoimentos das convidadas de hoje, saber que caminho será
tomadoapartir de agora. Em primeiro lugar, o vereador Papa, convida para

comporem a mesa todas as convidadas e faz a primeira pergunta para Michele

Cartolano:

“A senhora acompanhou e participou de todoo processo de

correridentificação, higienização e catalogação do acervo do MIS e pode di

s utisobre os parâmetros téc idos para a escolhadaárea designadana
Francisco Junqueira?”
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Em resposta disse quesim, estávamos há um tempo no MIS,

no setor de catalogação e enfrentávamos muitos problemas como cupime outros
bichos que caíam do teto sobre o acervo, cachoeiras de água entrando dentro do
acervo quando chovia, mobilizava a secretaria inteira para carregar caixa, tirar

as coisas do chão, pegar rodo, puxar água e porconta disso, a questão da
umidade e tínhamos esses problemas recorrentes há muito tempo e não

conseguíamos fazer muita coisa, mesmo assimatendíamos crianças, mas apenas
para mostrar a reserva técnica.

Mesmo assim, fizemos exposiçõe em shopping, fizemos

algumas parcerias, mas não conseguíamos abrir o museu, então levávamosas
crianças para conhecer o trabalho na reserva técnica, ou seja, o processo de
catalogação, como funcionava, recebemosas escolas, mas eles viam o acervo na

a gente não conseguia entrar em editais, por conta do prédio.

Chegamos a visitar inúmeros prédios públicos, mas
nenhum era viável. Chegou ao nosso conhecimentoque tinha uma possibilidade
de uma permuta de um prédio com a Prefeitura e que esse processojá tinha

passado portodosossetores e ninguém se interessou.

Olhamosa fotos desse prédio da Francisco Junqueira e até

dar certo, mas fomoslá ver. Quando chegamos, nosachamos que não

encantamos comoprédio, que tem8salas no primeiro piso,8 salas no segundo
piso, salas muito grandes e ficamos imaginando o MISlá dentro, porque cada

ala daria pra fazer uma reserva técnica, onde guardaríamos o acervo que não
está sendo exposto, tem uma das salas com uma bancada com pia, onde poderia
ser umlaboratório, muitos banheiros e achamos que daria super certo.
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Descobrimos que umadas coisas que o proprietário teria

que fazerera uma reforma do jeito queprecisasse e entregaria o prédio pronto.
Ficamos animados, pois era um prédio bom, semaPrefeitura ter que gastar mais

nada,

Entãodepois de consultar o pessoal da Cultura, dissemos

sime avisamos o Planejamento. Foram feitos todos os trâmites para viabilizar a

permuta. Eles nos acionavam para poder olhara reforma, e tudo foi feito. Na

época, o Dr. Mazzei da Fazenda pediu para escrevermos tudooqueprecisaria
ser feito, queeles fariam.

Por exemplo, pedimos banheiros infantis, construção de

banheiros no piso inferior, elevador, piso tátil, a questão de incêndio, alvará de
bombeiro. E tudo que foi pedido, foi feito e a gente acompanhava essa reforma.

Bicamos muito felizes, pois pela primeira vez o MIS teria um prédio.

Precisaríamos a partir daí de um laudo de uma muscóloga

“Praavaliar o prédio e comoa prefeitura não tinha dinheiro, pedi para uma

museóloga conhecida e ela olhouoprédio e só ressalvoua questão de saída de

emergência.

A questão do rio, não cra problema, também o

estacionamento, pois, vários Muscus se localizam emlocais assim. Diz o

vereador Marcos Papa, se diante do caos que você narrou, chuva molhando o

acervo, cupim, diante da tragédia, deixada pelo desgoverno anterior e diante
dessa circunstância caótica, foi oferecido um lugar, que pode não tersidoo ideal,

el instalar ali?comas características perfeitas, concluíra seria pos
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Responde Michele que sim, diante desse caos, para nós era

o ideal, A partir da mudança para esse prédio, poderiamos participar deeditais
a nível federal e também estadual para poder equipar esse prédio com ar
condicionado e todas as outras coisas necessárias. Existem editais de museus que
abrem todos os anose já tentamos umavez em 2016,pelo MIS SãoPaulo e eles

se disponibilizarama nos ajudar num projeto da película, mas acabou não dando

certo, e quando veio aqui a responsável pelo acervo do MIS de São Paulo, pra

nos dar uma oficina, ela disse que o nosso acervo de película é referência na

nossa região. Entãojá tinhamos todas asideias do que montar nesse prédio por
conta de várias salas, poderíamos fazer sala de projetos, estúdio, estávamos

munidos dessa informação técnica do MIS de São Paulo para poder ganhar peso
e fazer o trabalho que nós queríamos.

Pergunta o vereador, se em dezembro de 2016, se as

condições físicas do prédio eram adequadas? Em resposta, Ruth diz que
inicialmente gostaria de lembrar que em 2016 0 MIS estava completando 38 anos

cesso ano, nodia 13 de abrilele completou 40 anose nunca teve uma sede.

A primeira sede por lei, soria esse prédio que foi

o. O acervo do MIS é muito importante, pois conta a história política
da cidade. E o MIS tem condições de guardar e difundir essa história, mostrar

para Ribeirão o quanto o rádio e o cinema fizerame fazem parte da cidade.

Aimportância e o acervo do MIS é muito grande. Já recebi

a visita de fotógrafos de São Paulo que pediram para conhecero acervoe saíram

emocionados com a riqueza do arquivo do MIS. Quero também deixar

registrado que com todos esses anos, o MIS,na história dele,já foi fechado 6
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Os governos nunca deram importância a ele, porque toda

vez que o orçamento apertava, fechava o MIS. Outro motivo quenosanimou
com aquele prédio, é que não teria que pagar aluguel. Quero também deixar
registrado que bons funcionários que passaram pelo MIS, não podiam concluir

o trabalho, porque cada vez que o MIS fechava eles eram deslocados para outros

setores e na verdade, uma catalogação continuada, não conseguiu serfeita com

efetivação.

Nos últimos quatro anos do governo anterior, começamos
abrindo todas as caixas, procurando higienizar cada umdos objetos,

fazer a pesquisa de cada um deles, catalogare deixar registrado da melhor forma
possível. Mesmo sem recursos, conseguimos fazer muita coisa. Recebemos em

Ribeirão, uma exposição sobre a TVTupi, fizemos uma exposição no Shopping
Santa Úrsula sobre cinema e conseguimos trazer cinco ou seis cineastas

brasileiros, que representaram a boca do lixo, um momento muito importante
do cinema nacional e vieram grat tamente a nosso convite,eessa exposição
ficou em Ribeirão Preto por uns dois meses e meio, a pedido deles, porque foi

muito bem visitada e sem custo nenhum. Tivemosa exposição do museudo
futebol,foi maravilhosa.

Com boa vontade, dá para fazer parcerias muito boas e

levar para a população aquilo que cla deseja conhecer. Pergunta o vercador

Papa, se em dezembro de 2016, quando o prédio foi entregue para a

administração reformado,estava em boas condições físicas? Em resposta, diz
Ruth que no momento da entrega das chaves, tudo o que nos foi orientado para
exigir para o bomfuncionamento do Museu, ele nos entregou, o prédio estava

em ordem, com acessibilidade, elevador novo com possibilidade para
cadeirante, com piso tátil, banheiros infantis, área para lanches para crianças.
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o desdeLembramos que temos a Feira do Livro emRibei
2000 e todos os anos há visitação das escolas no centro da cidadee o ônibus deixa

ascrianças e vai embora, porque não tem estacionamento. Entãonão teríamos

problemas com estacionamento, porque isso é possível fazer.

Pergunta o vereador Papase a escolha do prédio teve a

participação de todas vocês? Em resposta, Sandra diz que nesse período,estava
no Arquivo Público Histórico, que faz parte da divisão de patrimônio cultural,

junto com a Secretaria da Educação e damos cursos de formação para

professores sobre história local e a questão do patrimônio. Existe uma

interdisciplinaridade entre arquivo, educação e museus. Quando chegamos lá

para visitar o espaço, cheguei um pouco assustada pelo fato dese localizar na

beira de umrio, mas a Michele disse que já tinha um laudoe vimos a

possibilidade de inclusive, acomodar melhor os cursos de formação para os

docentes,

Hoje esses cursos são dados em umasala reservada para à

Secretaria da Educação, dentro da Secretaria da Cultura. O MIS indo para aquela

região, vimos a possibilidade de ampliar as ações educativas dando

continuidade a essas ações, levando o alunoaté o museu. Mas a gente entendo

da necessidade dos alunos fazeremas visitas técnicas nos Museus.

Pergunta o vereador se naquele momento, alguém dissesse:

= vocês têm esse prédio da Francisco Junqueira e o Lar Santana, qualdeles vocês

acham mais adequado? Responde Sandra que sempre entendemos o MIS c o

“Arquivo Público juntos, porqueos acervos dialogam.
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Nós temos a questão da imagem, a questão documental eos
suportes documentais, como as fotografias. As ações educativas sempre vão dar
ênfase tanto ao documento quanto ao objeto museológico. Nossa primeira ideia,

cra que fossemos para a CIANÉ,mas não foi possível. Já tinhamos essa ideia de

que o MIS é o Arquivo iriam compor o mesmo espaço físico.Oarquivo, assim como o MIS, também estava em uma
localidade de periculosidade e tambémjá estava sendo questionado pelo

Ministério Público, que o arquivo tinha que sair dali e foi quando a

adn istração passada locou o prédio da General, para acondicionar e

salvaguardaro acervo.

Não tínhamos mais à CIANÊ,precisava salvaguardar o

acervo do arquivo e também tirar o MIS das condições queele estava. Disse que,
a melhorsolução seria irmospara a Francisco Junqueira até o governo reformar

o Lar Santana, que estava em processo de permuta, mas aindaera umacoisa
distante e mudaríamos o MIS que o prédio já estava pronto e começariamos com
as açõese teríamos folego para resolver o problema do acervo do arquivo.

Futuramente, até para o crescimento do próprio museu,
poderia primeiro levar o acervo do arquivo para o Lar Santanae num segundo
momento, levar o MIS que está em funcionamento. Disse Ruth, que a ideia era

que esse Museu estivesse ali na Francisco Junqueira funcionando, enquanto se
resolvesse a situação do Lar Santana. Pergunta o vereador Marcos Papa,se essa

solução for adotada hoje, transitoriamente, indo para a Francisco Junqueira,

enquanto o governo reforma o Lar Santana, seria uma transição aceitáveleo que
falta na Francisco Junqueira, para o pleno funcionamento?
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Responde Ruth, que não é essa a questão, é porque, quando
a gente pensa no arquivo e no MIS juntos, estamos pensando numa logística, no

queéideal, em qualquer lugar do mundo o arquivo e o Museu de Imagem e

Som, funcionam juntos,é uma questão operacional. Diz então o vereador Marcos.

Papa, que é pacífica a discussão deque o Arquivo e MIS dialogam e tem que
estar juntos. Pergunta então,se o idealé a Francisco Junqueira para sempre, ou
lá falta alguma coisa que o Lar Santana teme lá não tem.

Disse ainda Ruth, que o que o Lar Santana tem de melhor é

o espaço. Tem mais de 5:700 metros quadrados, que pelo Projeto apresentado
pelo Marcelo, é um espaço onde tanto o MIS quanto o arquivo, podem crescer
poraté 20 anos, com atividades pedagógicas. Disse Sandra, que a proposta da

junção desses dois equipamentos, são as possibilidades de formação contínua

paraoprofessor e o aluno.

Agente atendeoprofessor,ele vai para a escola, multiplica

aquilo, passa para os alunos e para. Porque você não consegue sensibilizar o
alunoà prática muscológica, sem ele ir no equipamento muscológico. Diz Ruth,

que se o MIS deve esperar queoLar Santana fique pronto parase juntar ao

arquivoe isso deve levar no mínimo dois anos, na minha opinião ele deveir para
o prédio da Francisco Junqueira, começar os seus trabalhos, continuar recebendo
as escolas, os pesquisadores, fazendo as exposiçõese posteriormente ele se junta
aoprédio do Lar Santana, isso seria o ideal,

Pergunta ainda o vereador Marcos Papa, se essa visãojá foi

documentada ao Governo? Pergunto isso, porque eu percebo que o MIS e o

arquivo dialogameprecisam estar juntos, isso é pacífico, percebo g
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da Francisco Junqueira é muito melhordo que se tem hoje e isso tambémé
pacífico,

Diz Sandra, que o único documento que nós temosé o que
foi apresentado pela associação Amigos do Arquivo, que é um projeto de

ocupação doLar Santana, colocando esses dois equipamentos. No passado, já foi

o iam ocupar o mesmo espaço na CIANÉ.dito que o MIS eo arq)

Já fizemosum relatório do MIS e um relatório do arquivo
em separado e nos dois relatórios colocamos que esses acervos dialogam e que
devem estar no mesmo espaço físico, mas não os dois na Francisco Junqueira

porque não cabem. Existe esse diagnóstico que nós fizemos e que foi entregul

no início do governo. No relatório do Arquivo Público está muito bem explicada

que ele foi para aquele local, que a administração passada locou aquele prédis

para salvaguardar o acervo, mediante uma açãodo Ministério Público.

Ali já não era o lugar ideal do MIS, Disse Michele, que:

“quando arrumamos esse prédio da Francisco Junqueira, nósjá sabíamos queo
Lar Santana nãoera mais nosso e não podemos esperar mais dois anos, até que

“governo reforme, porque o MIS não pode mais ficar encaixotado com umidade.
Na região da Secretaria da Cultura, temos o bosque, que alémda umidade, dos

cupins, temos animais como macacos, gambás, furão, que invadem pelo forro e

roubam osobjetos”

Diz o vereador Marcos Papa, quea comissão vai oficiar a

Secretaria da Cultura, solicitando cópia integral dos relatórios de diagnóstico,

do MISe do Arquivo Histórico, entregue no governo de transição e também

recentemente ao prefeito. Pergunta aindao vereador Papa, se hoje, existe algum
ofício que se dirige ao governo, dizendo que a Francisco Junqueiraatendea
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necessidade presente, ainda que transitoriamente, porque ali
ese os dois tem que estar juntos, obviamente alié transitório.

Em resposta diz que realmente não cabem os dois. Pergunta

então o vereador Marcos Papa, qual será então a proposta do governo, quequer
levar o MIS para a Francisco Junqueira, ele querdeixar separado? Diz a Ruth

que o governo atual demonstrou interesse emcriarosistema de arquivo, o que
é muito positivo. O fato do governo ter criado o CADA, que é uma comissão que
está avaliando essa documentaçãoea responsável é a Fernanda Pardialeissofoi
um avanço, porque ela está diagnosticando não só a documentação do arquivo
público e histórico, mas está também diagnosticando a documentação do
executivo em geral e da produção de documentos que a Prefeitura produz.

OCADA nãoestá preocupado com estruturafísica,ele vem

para sistematizar a implementação de um arquivo. Pergunta novamente o

vereador Marcos Papa, se o Prefeito quer levaro MIS para a Francisco Junqueira,

para onde ele levará o Arquivo Histórico e em resposta, elas dizemnão ter essa
informação.

Disse a Ruth que gostaria de colocar, que sobre as conversas
de que o MIS poderia ocupar o Palácio do Rio Branco, gostaria de dizer que com
o orçamento quea Cultura tem, ela não teria condições de manter aquele prédio,

que tem uma arquitetura muito rebuscada, sendo um prédio tombado, Tem
tambémaquestão da segurança. Diz ainda que o prédio da Francisco Junqueira,
foi invadido em dezembrode 2016e também no início de 2017.

TMRP.
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Diz que ele está fechado, mas ainda não foi possível repor
tudo quefoi roubado, como fiação elétrica.

Eu
imagino queporesse motivo, ou

seja, por falta de segurança, talvez porisso que não houve a mudança.

Como é um prédio grande, é necessário que tenha

funcionários que fiquem 24 horas, ou sistemade alarme e para isso precisa de
dinheiro e sabemos como foi que o governo pegou a Prefeitura e o esforço que
ele tem feito pra por tudo emdia.

Esse, no meu entendimento, foi o motivo de não ter

acontecido a mudança. Fiquei muito contente queosecretário informouao
vereador que tem30 mil para colocaro prédio emdia e talvez fazer essa
mudança

Diz o vereador que não foi umadeclaração oficial, masfoi
|

um diálogo sério, ambos preocupados como futuro desses dois museus, e ele

revelou que esse valor estaria disponível para conseguir deixar o prédio em

condições adequadas de receber o museu, de desencaixotar.

Pergunta ainda o vereador Papa, se hoje não temos ainda

uma posição definida para onde vai o arquivo? Em seu depoimento nesta

comissão, a secretária da Cultura disse que havia possibilidade do Arquivo ir

paraoPalácio Rio Branco. Diz Michele, que desde o início, foi cogitado que o

Arquivo pudesseirpara a Francisco Junqueira, mas logo descartamos, porqueo
local era pequeno para o Arquivo, e ele não poderia crescer.

Diz a Ruth que acredita que a intenção do governo não é

mais levar o Arquivo paraa Francisco Junqueira e para nós,seria muito bomque
o MIS fosse para esse prédio. Diante dessa informação, o vereador Marcos Papa,
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decide oficiar a Secretária da Cultura, Isabela Pessoti, perguntando qual é a

proposta da Secretaria da Cultura, encaminhada ao governo municipal para a

instalação do MIS e do Arquivo Histórico.

Emquais prédiosa Secretaria daCultura pretende instalar
o MIS e o Arquivo Histórico. Diante dessa resposta, nós vamos entender para

que rumo hoje caminha. Diz Sandra que, calculando um prazo mínimo de

restauração, para começar a transportar o acervo para o Lar Santana, vai pelo
menos um ano e meio a dois anose nesse período, tanto o arquivo, quanto o

MIS, continuam atendendoopúblico.

Dápra esses equipamentos iremfuncionando por um prazo
de dois anos, aonde eles estão,até que esse local de possibilidade de crescimento

seja concluído. Diz o vereador Marcos Papa, queestá presente nessa reuniãoa
Alessandra, queé chefe de Eventos da Secretaria da Cultura. Ruth disse que

gostaria de lembrare deixar registrado que o MIS nasceu em homenagem ao
rádio,

Em seguida, o vereador Marcos Papa decide oficiar o

Lucinho Mendes, convidando-o a comparecer na próxima reunião. Os

convidados agradecem a comissão pela preocupação com esse assunto.

QUARTA REUNIÃO

Aosvinte e quatro dias do mês de maio de 2018,às 15:16h.

no Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniram-se os membros

da Comissão Especial de Estudos - CEEpara acompanhar o abandonoda nova
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sede do Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto (Requerimento nº
615/2018), nos termos do Requerimento nº 13/2018. Integram esta CEE, o
Vereador Marcos Papa (REDE) - Presidente e os Vereadores Dadinho (PTB) e

Rodrigo Simões (PDT), membros.

O vereador presidente dessa CEE Marcos Papa, inicia os
trabalhos falando sobre a importância desta Comissão estar tomando
conhecimento e aprofundando com relação ao destino do Museu de Imageme
de Som (MIS),cita sobre já ter ouvidoa Secretária da Cultura Isabella Pessoti e

do não comparecimento do ex-Secretário Da Cultura, justificando que porser
um convite, o mesmo não seria obrigado a comparecer.Overeador Marcos Papa, agradece a presença de todos e
convida o Sr. Lúcio Mendes - jornalista, para compor a mesa, ressalta a

importância de sua presença, devido aos pais do mesmo serem idealizadores e
fundadores do MIS. Afirma que nesta Comissão de Estudos a princípio são
convidados e não convocados, assim como para os documentos há um

requerimento e não requisição, entretanto a medida de se forem aprofundando
os estudos, em havendo a necessidade de transformar a CEE em CPI, estamos
formando um corpo de conhecimento emmostrar que o muscu deva estar no
Lar Santana, que parece ser esta a opinião do governo,pelo ofício que chegou
do Secretário EdsomOrtega, entretanto a mudança parece ser em umprazo
maior do quese esperaOpresidente então passa a palavra ao convidadoSr. Lúcio
Mendes, e faz uma breve apresentação do mesmo. Confirma que através do
oficio recebido pelo Secretário de Plancjamento responsável pelo museu diz que
o MIS não maisirá paraoprédio da Francisco Junqueira, ficando inicialmente
na Secretaria da Cultura e que posteriormente irá para o Lar Santana, porém
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lades da Secretaria da Educação serãoinicialmente o Lar Santana algumas

instaladas de imediato.

Em um dos trechos do ofício lido pelo presidente, o

Secretário informa que o museu não irá para o prédio daFrancisco Junqueira
pelas razões que todos vieram aquiejá elencaram, inadequação doprédio para
abrigar o MIS, localização e avenidas de grande tráfico e impedindo visita
impedindo visita de todo tipo, comopor exemplo de estudantes e também pelo
fato de não haver estacionamento, então inicialmenteele será disponibilizado na

Casa da Cultura em seguida informao Secretário, para o Lar Santana, este ofício

será juntado aos autos da Comissão, bem como as fotos da situação de

calamidade do arquivo da cidade, informa que para o prédio da Francisco

Junqueira irá inicialmente será o Arquivo Público Municipal.

Diversas avaliações foram realizadas noantigo prédio do
DER na Rua Tamandaré, na coletoria estadual na Rua Tibiriçá, em Bonfim

Paulista, mas que realmente o Lar Santana é o mais adequado, mas que
in ialmente receberá um centro de capacitação da Secretaria de Educação e

também o centro de atendimento ao surdo, quando o centro administrativo ficar

pronto estes dois departamentos mudarão para o centroeque daí sim, o Lar

Santana estará liberado para receber o arquivo histórico e o MIS.Opresidente, agradecea presença da Sra. Sandra e do Sr.
Cláudio, e passa a palavra ao jornalista Lúcio Mendes. No uso da palavra o Sr.

Lúcio cumprimenta a todosos presentes,faz um relato sobre as recordações que
tem de quando se iniciou o processo de criação do museu, relembra da

empolgação desta iniciativa, por conta da experiência do museu de imagem e de

som de São Paulo que estava muito evidente,e a ideia de se ter esse museu em

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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Ribeirão Preto pela tradição de radiofonia, considerada por muito tempoa rádio
mais forte do interior do Brasil, tivemos a primeira transmissora de TV - TV.

Tupi, tudo isso criou um clima de empolgação para criação deste museu, as

pessoas foram trazendo material, houveram cursos de aprimoramento para a

instalação deste museu, haviam doações diárias, material de rádio de pessoas
de 40, 50 anos, houve a iniciativa de fazer gravação com as pessoas que ainda

estavam vivas, seria então a memória oral das pessoas que fizerama história

tanto da imagem quanto do som de Ribeirão Preto, uma história rica, trouxe

pessoas importantes com capacidades fantásticas, tivemos uma meca aqui em

Ribeirão Preto da imagem e do som quando falado que Ribeirão Preto deveria

ter um museuda iniciativa, posso colocar como um congraçamento e todoestre
trajeto que o museu fez ao contrário é muito triste, o abandono do Lar Santana,

a não ocupação, irá gerar invasão.

Em conversa com a Secretária Isabella Pessoti, quando se

falou de levar o material paraa Francisco Junqueira, em umareportagem lisobre
os locais inadequados para guarda de arquivos principalmente de papel, se não

estava bem na Casa da Cultura, porém na Francisco Junqueira era bem pior, para
o museu nãofoi a melhor escolha.

Sou a prova viva de quando o museu nasceu, foi uma
iativa muito boa para a memória da cidade, uma empolgação muito grande,

T] no resgate da imagem e do som da cidade,a história da comunidade, não tenho

dúvida que o Museu da Imagemdo Som de Ribeirão Preto, é o mais próximo da
real lado das pessoas.TMRPO

presidente com o uso da palavrafala sobreas críticas que
a Comissão de Estudos tem recebido, como, a cidade pegando fogoe vocês

preocupados comMuseu de Imagem e do Som,o que você (Lúcio), responderia
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mque a Comissão está “perdendo tempo” emà estas pessoas, que acredii

estudar o museu? Coma palavra o Sr. Lúcio, diz ser uma consideração

totalmente fora, se não entender o que aconteceu, não tem como ser projeto o

futuro.

Acho muito importante quando se tem uma conversa

histórica, isto não pode ser tirado destes estudantes, perdendo este

entrelaçamento fica algo muito vazio. Ainda em seu relato, o mesmo fala sobre

suas lembranças em relação a história vivenciada, eainda segundo Sr. Lúcio, este
museu não precisa de muita coisa para funcionar, pois as pessoas doam muita

coi , O Lar Santana seria o mais adequado em receber o museu.OVereador Marcos Papa, agradece a presença doSr. Lúcioeconvida para fazer parte da mesa o Sr. Renato Vital dos Santos Pinho, o

presidente faz uma breve apresentação do convidadoe passa a palavra ao

mesmo, perguntando de imediato o que ele pensa sobre a questão dos

questionamentos ouvidos pela Comissão sobre prioridades.

O Sr. Renato, cumprimenta a todos, e em sua palavra ele

acredita que estafala vem justamente pela quantidade de museus fechados, dos

cinco museus públicos, quatro estão fechados MIS, Museu do Café, Museu

Histórico e Museu da Segunda Guerra, só é possível uma fala desta onde os

museus se encontram fechados, com isto a comunidade não tem identidade ela
não se reconhece, quandoa sociedade, os poderes o investimento em cultura,é
investimento em segurança pública, em educação, emsaúde, talvez comecem a

entender o porq a cultura devaser prioridade.
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O presidente pergunta ao convidado se o mesmo está

familiarizado com as atuações e condições de armazenamento do patrimônio do

MIS. Em resposta, Sr. Renato diz que foi convidado como representante do

VIVACIDADE, no qual atualmente está como presenteeque foi apresentado
uma denúncia junto ao Ministério Público em janeiro sobre a situação atual do

MIS, um acervo encaixotado tomandochuva, apesar de estar na casa da cultura,

risco de mofo, seguindo os estudos da Associação Amigos do Arquivo o melhor

lugar seria o Lar Santana, atualmente ele está no pior lugar que ele poderia,
talvez na Francisco Junqueira não seja o ideal, mas entre estar no local onde está

encaixotado e tomando chuva ou no prédio da Francisco Junqueira, nesta

situação emergencial seria muito saudável para o acervo estar na Francisco

Junqueira do que na condi em queele se encontra.Opresidente retomaapalavra, se o atual Secretário de

Planejamento Edsom Ortega, diz queiria disponibilizar a Casa da Cultura, para
desencaixotar o acervo do MIS, porém háa necessidade deser feito uma reforma
na Casa da Cultura. O Sr, Renato diz quesim, pois não tem conhecimento de
nenhum tipo de reforma feita no local para receber o acervo. Diz desconhecer de
comoo acervo se encontra hoje.

Marcos Papa diz da importância emsaber do secretário via
ofício deliberado neste ato juntamente comoovereador Rodrigo Simões, se a

destinação do acervo é na casa da cultura, se por época da denúncia feita pela

ONG VIVACIDADE, no que diz respeito a deterioração do acervo por conta das

condições precárias da casa da cultura o acervo do MIS estava tomando chuva,

por conta da deterioração o Ministério Público, determinou que deveriam ser
feitas as ações So está sendo afirmado pelo secretário queirá disponibilizar o
local, foram feitas as reformas que protejam o acervo? Segundo o Sr. Renato, os

museus à ação do MIS é umsintoma de umproblemadegestão pública de

Av, Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP — Caixa postal 315 - CEP 14010-040



5% Câmara Municipal de Ribeirão Preto

uma forma não pública, tem um cenário cultural aprovadode menor orçamento
nosúltimos 15 anos, falta de diálogo, não cria consciência e nem cultura ao longo
dos anos,

A Associação de Amigos da Cultura, já demonstrou através
de estudos dequeoprédio da Francisco Junqueira, não este apto a receber o

arquivo, e mesmo assimrecebe-se este ofício. Tem a ONG VIVACIDADE e
outras associações, dizendo que o MIS não pode permanecer onde está, tem se o
Conselho Municipal de Cultura que ficou irregular por mais de um ano. Os

museus estarem fechados é um reflexo desta falta de gestão pública, ouvir o
cidadão, a sociedade organizada ou não, de tomarem as decisões de forma

pública.

O presidente diz que deve se então considerar pela fala do
convidado de que é lamentável que uma administração que tomou
conhecimento da atual situação do MIS e dos prédios inadequados que vão
receberoacervo, confirme uma decisão oposta aoque os fazedores de cultura
apontam, ainda que transitório. Se o Governo se coloca na situação de não ouvir,
ficar registrado que estamos reverberando este protesto e queremos saber em

que condições este arquivo será desencaixotado.

Or. Renato diz que cabe à sociedade civil uma provocação
em todas as esferas de poder, falamos muito do Executivo, mas o Legislativo
poderia ser mais fiscalizador, o MIS é uma leida década de 70, nunca teve sede,
e nós enquanto cidadãos se não cumprirmos umalei teremos umasérie de

problemas, e o Executivo quando não cumpre queo Legislativo faz, sobre o

Judiciário também cabe a mesma provocação, o acervo do MIS está se

Câmara Municipal de Ribeirão Preto.
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deteriorando, é uma situação emergencial. Devemos ver em todasas esferas de

poder.

Comousoda palavra o vereador Rodrigo Simões, afirma

que desde praticamente 2014 vem trabalhando emrelação a este assunto, foi

graças ao trabalho deste legislativo que houveainterdição dos muscus Histórico

e do Café, Provocamos o Ministério Público e conseguimos a interdição,
detectamos o problema no MIS, se o Secretário fala que voltará para a Casa da
Cultura, tem que estar no mínimo em condições, ter arrumado pelo menoso
telhado, não ficar lá tomandochuva.

So desde 2014 está tendo goteira dentro da Casa da Cultura,
tem que interditar, temos que buscar alternativa prática e concreta, se o Lar

Santana éolocal apontado, por todos, devemos pressionar o Executivo para
arrumar, adequar o Lar Santana, o Lar Santana é o local adequado desde que
esteja arrumado e que ofereça condições.

Sabemos quenão será no prédio da Francisco Junqueira e

que provisoriamente será na casa da cultura, não funciona, não interessa,

provisoriamente deixa encaixotado, não tem condições, temos a obrigação de

preservar este acervo, minha sugestão é que possamos trabalhar nesta linha,
cobrar o Executivo, a Secretária da Cultura, o Secretário de Planejamento, que
coloque em prática, que mesmo com o menor orçamentobusque alternativa, que
faça remanejamento, não temos museus em funcionamento, só o MARP

é) funcionando, vai mexer no Lar Santana então vamos buscar projetos
alternativas, porém algo concreto, emrelação a críticas vejo como normais, só
criticam quem está trabalhando, vejo que a cultura é tão importante quanto a

outros, temos que buscar alternativaparaacultura, se preciso for esta Comissão
irá até o Ministério Público, levar todaesta demanda.

Câmara Municipal de Ribeirão Proto
Av. Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP - Caixa postal 315 - CEP 14010-040



E) Câmara Municipal de Ribeirão Preto

O
presidente da CEE relata que tem feito alguns pedidos

sobre o financiamento ao setor cultural, e fala sobre uma situação relata em
audiência pública, e considerando as informações, vamos fazer um ofício para
saber comoestá a estrutura da Casa da Cultura, não tem mais goteira, o governo
tem que informar, que seja então este o canal de comunicação, você Renato tem

umaopinião formada sobre o prédio mais adequado para receber o MIS, não

hoje, pela dificuldade tentar avançar combatendo os retrocessos.

Sabemos que não tem um local pronto, adequado. Segundo
Sr. Renato, não chegaremos em um ideal poropiniões e sim através de estudos

apresentados pela Associação Amigos do Arquivo, demonstram que o Lar
Santana realmente seria o ideal pra o MIS e o Arquivo Histórico, é umprédio
que comporta,ointuito da denúncia e o pedido de tombamento deste acervo,é
de protegê-lo, onde ele se encontra realmente está sofrendo risco, transferir o

arquivo para o prédio da Francisco Junqueira demonstra mais um exemplo de
falta de diálogo, se tudo isto já foi apresentado aqui, significa que provavelmente
o Secretário não assistiu nenhuma das reuniões da Comissão, e acabam
tomando decisões sem levar em consideração, talvez o MIS, deveria estar no seu

prédio, como anunciado em 2016 que seria o prédio da Francisco Junqueira,e
depois ir para o Lar Santana, ou seja, ficar provisoriamente em um prédio que
está um pouco mais apto do que e a Casa da Cultura, mesmo o prédio da
Francisco Junqueira, não sendo o ideal, mas não ideal, ainda é melhor do que
ficar encaixotado tomando chuva comoestá, mirando no horizonte queé o Lar

Santana, colocando o MIS no prédio da Francisco Junqueira, impediria de
transferir o Arquivo Histórico para o prédio, que tambémjá foi dito não ser um
bom lugar para o arquivo.
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O
vereador Rodrigo Simões, sobre a preocupação ser de

preservação do acervo, não adianta o Executivoe a Secretária falar de soluções

provisórias, é melhor resolver o problema, o Lar Santana contempla todos,é o
local ideal pelo que oferece e o que precisa fazer. Sugiro encaminhar ao
Executivo, não como medida provisória e sim a solução em definitivo, que
tenhamos um projeto adequado, possamossaber de onde vem verba, este

recurso, se é algum projeto federal, estadual, para que possamos colocar em

prática preservando este acervo. Segundo Sr. Renato o MISé um museu que

consegue conectar-se muito a atualidade, o Muscu de Imagem e do Som,

conseguiria se conectar muita rapidamente com novas gerações. Investimento
na cultura, é investimento na educação, na segurança pública, na saúde,Opresidente da CEE, justifica a ausência dosconvidados
sr vi

Dr. Ramon Lopes Neto - Promotor de Justiça Auxiliar de Ribeirão Preto do

ius Macias de Barros- Presidente do Conselho Municipal de Cultura,

Ministério Público do Estado de São Paulo, que através do Sr. Piter, assistente
da promotoria, ele menciona a existência deste inquérito, mas queporser muito

recente não teria informações que iria colaborar com este estudo, após as

justificações ele convida ao Dr. Anderson Polverel, Segundo Dr. Anderson
Polverel - Advogado e Presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio
Cultural de Ribeirão Preto (CONPPAC), para compor a mesa,ejá inicia

questionando ao Dr. Anderson se ele poderia esclarecerse existe alguma
regulamentação quea sociedade civil e o Legislativo, possa requerer legalmente
junto ao Executivo, com relação ao resguardo deste patrimônio cultural.

Nousoda palavra o Dr. Anderson, agradece o convite e

ressalta a importância destes forosde debate, e é a oportunidade desta sociedade

civil ter voz. Infelizmente o poder público, o Executivo, não tem dado atenção à

estes debates, tenho criticado porque não estamos debatendo este assunto com
Câmara Municipal do Riboirão Proto
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seriedade. Deixo a minha indignação registrada sobre esta fala, referente a

estarmos perdendo tempo coma cultura.

Oque esperamosé que o governo tendo um compromisso

comacidade, o que ouvimos é que os recursos eram poucos, porém o mesmo

governo buscaria recursos que fossem necessários paraacidade,e que o governo
busque soluções. Respondendoàpergunta feita,o Dr. Anderson informa que há

sim marcos regulatórios, a partir da reestruturação que vivemos no CONPPAC,

hoje funcionando a seis meses,é preocupante o Executivo tomar a decisão de

fazer, como se houvesse apenas a vontade deste executivo. Em reunião com o

Dr. Ramon, há um protocolo legal a ser seguido, na esfera de competência dos

arquivos que estiverem soba égide de tombamento terão que submetidos a

análise do CONPPAC, quando o Sr. Ortega ou qualquer Secretário diz que vai,
isto só acontecerá se houver umprojeto sério, se passar pelas instâncias

administrativas e dos conselhos, haja um parecer favorável e aprovação, caso

contrário enquanto presidente do CONPPAC buscarei mecanismos legais para
preservação do arquivo. Minha esfera de atuaçãoé a legislação, minha esfera de
combate será o Judiciário, fazendo valer as leis, Falta um debate sério sobre este

assunto, estamos tratando de novo de um arremedo,sem chegar a uma solução.

Concordo comoque já dito aqui, melhor o arquivo estar no

prédio da Francisco Junqueira, do que onde está hoje, se é uma solução

emergencial, tem queir para a Fran o Junqueira, e debatemos em projeto

É)
definitivo no Lar Santana em uma recuperação a longo prazo, podendo receber

o MIS e o Arquivo Público. Em manifestações no próprio Conselho, não se
defende o Lar Santana, por afeto, o poder público sequer trouxe uma alternativa,

quemofez foi a sociedade civil, atravésda Associação dos Amigos do Arquivo.
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O quese vêéque a agenda seria uma questão financeira, não sendo cla a única

vertente a ser debatida.

Não há um debate sério, há uma incompreensão, que sobre

o MISque tem parte de seu acervo tombadoe o Arquivo Público, pretende
enviar o MIS para o Lar Santanae o Arquivo Público para o prédio da Francisco
Junqueira, à indagação é a mesma, se há empecilhos para o MIS, deveria haver

ão há uma atitudepara o Arquivo Público também, é uma total incocrência,
séria de debate par esta questão a longo prazo, queremos uma solução à mé:

e longo prazo, que resolva definitivamente.

A ação civil pública que trata do arquivo, pede uma solução
definitiva, não mais provisória. Hoje o arquivo público,não está mais em risco,
o que está em risco é o acervo do MIS, quejá teve parte da perde deseu arquivo.
Se há uma medida emergencial a ser tomada é em relação ao acervo do MIS, não
foi feita nenhuma obra na casa dacultura, é uma falta de comprometimento em
debater um projeto sério.

A casa da cultura, tem um TAC queaté 2020, cles terão que
desocupar o prédio, então é o provisório do provisório. O prédio da Francisco

Junqueira já foi pensado em uma situação emergencial e nunca umasolução
definitiva, tendo tempo para pensar em uma solução definitiva para o sistema
comoum todo dos museus, um projeto a longo prazo, deve-se procurar recursos,
porém o pré-requisito básico seria um projeto. No uso da palavra o vereador
Rodrigo Simões põe em deliberação para que em uma próxima reunião

possamos convidar a Sra. Isabella, o Sr. Ortega, bem como todosos aqui
presentes, para que possamos colocar tudo isto paraeles, apresentar tudo que
estamos conversando na data de hoje,é importante partirmos paraa prática, que
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possamouvir da comissão e dos convidados, as melhores alternativas para o

Arquivo Público e para o MIS.

Segundo o Dr. Anderson, a administração não deve

cometer o mesmo erro do UBDS, não adianta acreditar que a sociedade inteira
vai aceitar um projeto no qual tenha apenas uma solução,

QUINTA REUNIÃO

Aos quatorze dias do mês dejunho de 2018, às 15:21 h. no
Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniram-se os membros da
Comissão Especial de Estudos - CEE para acompanhar o abandono da nova sede
do Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto (requerimento nº 645/2018),
nos termos do Requerimento nº 13/2018. Integram esta CEE, o Vereador Marcos

Papa (REDE) - Presidente e os Vereadores Dadinho (PTB) e Rodrigo Simões

(PDT), membros.Overeador presidente dessa CEE Marcos Papa, agradece a

presença de todos,faz um breve relato sobre a importância da comissão, e cita
sobre já ter ouvido ex-funcionários da Cultura e funcionários da Secretaria da
Cultura, na sequência convida a Prof”. Dra. Lilian de Rodrigues de Oliveira Rosa,

pós-doutorado em Administração de organizações com ênfase no estudo de

gestões públicas, gestão e políticas públicas e patrimônio cultural atual
presidente do IPECIC (Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidade
Cultural), consultora em projetos de pesquisa culturais, políticas públicas de
cultura e educação para órgãos nacionais e internacionais, após a breve

apresentação o presidente dá início a reunião agradecendo a presença da
professora e ressaltando que à mesma está aqui como convida e não convocada,
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para que possa esclarecer alguns pontos referente a questão do Muscu da

Imagem e do Som, relata que em sessões anteriores, sociedade civil e vereadores
entenderam que o Lar Santana seria o local correto paraainstalação do MIS,fala
sobre umadiligência realizada na Secretaria da Cultura, no qual verificou-se

que, o acervo já se encontra melhor armazenado, mais protegido.Opresidente justifica o convite à professora por estar mais

familiarizada com as condições de armazenamento do patrimônio do MIS. Esta

Comissão gostaria quea professora relatasse sobre o conhecimento que tem em

relaçãoasituação atual do MIS, bem comoa opinião sobre o futuro do museue
quais seriam as condições adequadas para este museu elo conhecimento.

Nouso da palavra a professora agradece o convite, e diz

que falará sobre o campo de políticas públicas na área de patrimônio e museus
enão no campo de museologia porse tratar de um campoespecífico, e não existe
o cargo de muscólogo, na Prefeitura de Ribeirão Preto. E talvez este seja umdos
pontos que possamos contribuir em termos depolíticas públicas de patrimônio
cultural e de museus, comoas políticas públicas estão sendo criadas, depois de
implantadas, as sequências desejáveis não estão sendo adequadamentefeitas.

A professora deixa claro que Ribeirão Preto não tem função
de muscólogo e dearquivista,e quese pensarmos no poder público melhorando
as condições de gerenciamento, não ter um técnico para cuidar da área

temerário, o que é uma exigência, para que se tenha museus tem que ter um

museólogo, assim como para que se tenha um arquivo é preciso ter um

arquivista,
Ribeirão Preto possui vários museus municipais, o MIS

replica a situação de outros muscus que vivenciam problemáticas parecidas. As

pol as públicas de implantação depreservação de acervo de Ribeirão Preto
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têm leis, mas quando vocêvai para o processo de implantação, não templanilha
de gerenciamento de custos, não tem plano museológico para nenhum deles,

deveria haver um plano muscólogo macro da política de museus para o

município e depois cada museu ter o seu plano específico, feito por um

muscólogo considerando que é uma lei e a profissão é regulamentada, assim

como outros cargose funções quea Prefeitura deveria ter e não tem,

A Prefeitura tem um acervo grande e não tem um
conservador,a pessoa responsável por acompanhar a existência desse acervo em
melhores condições possíveis. A professora relata que a prefeitura não tem

funções conservador, museólogo, arquivista e historiador, não tendo assim as

profissões necessárias para que o município tenha o mínimo deatendimento às

chamadas. políticas públicas de preservação do patrimônio, incluindo

património material, patrimônio imóvel, patrimônio móvel, patrimônios
imaterias.

A prefeitura tem a Lei, mas não implanta estrutura
necessária para que aquela política pública seja efetiva e eficaz, com edificação,

quadro funcional e dotação orçamentária adequados, a Prefeitura não tem

nenhum destes três. Com a palavra o presidente Marcos Papafala sobre criar
uma política pública para museus da cidade. Aprofessoradiz existir leis de

criação para cada museuOvereador Marcos Papa questiona a professora o que a

mesma acha de serem criados uma política de cobrança uma política de

implementação, criar parâmetros de implementação. Segundo a professora um
sistema ajudaria, os museus já estão criados, a de se perguntar qual a política
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irão Preto para os acervos de natureza materialpública do Município de
móvel que são os acervos de museu e documentos,

Overeador Marcos Papa pede paraincluir a pergunta para
envio de ofício, questionando quala política global da Prefeitura Municipal de

Ribeirão Preto para a preservação de acervos de natureza muscológicos, que são

os bens de natureza material e móvel, entãoqual a política que incluiria nesta

política quantos museus, porque dos museus, eles precisam estar lincadosa
referência cultural da cidade, não pode ser criado museu para tudo, os museus

municipais precisam estar relacionadosà identidade cultural da municipalidade
à por que, quantos, onde estarão, qual prédio adequado, qual o orçamento
destinado aos museus, e quadro funcional, museus é umaatividades técnica de
alta especificidade.

O Museu da Imageme do Som é um dos acervos maior
complexidade quese tem, são itens delicados, e precisam de profissionais para
diferentes grupos de equipamentos, precisa de um responsável que entenda
“como contratar profissionais específicos, não estamos falando dochefe do museu

enem do muscólogo.

O museu está aberto, tem que ter função social, fortalecer

identidades, tem queser ativo e educativo, museus são visões mortas,a ideia do

museu vivo é muito importante,se o museu está aberto e não tiver função social
não atende o plano nacional de museus, No usoda palavra o vereador Rodrigo
Simões cumprimenta a todos os presentes,e diz que chega à conclusão quea
política cultura de Ribeirão Preto tem queser tratada com mais seriedade, não
temos técnicos, profissionais técnicos capacitados, o que temossão indicações
políticas, estão brincando com nossa política cultural, sugere ao vereador
Marcos Papa encaminhar as informações da professora ao Executivo, o
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Executivo precisa ouvir, saber políticas públicas para museu, precisa
profissionalizar, tratar a coisa pública comaseriedade que merece, explicar qual
função social, a função educacional de cada cidade, o que trará para a cidade,
temos que esgotar o assunto com a professora, enviar ao executivo para que
providencias sejam tomadas.

Em sua palavra o vercador presidente Marcos Papa,diz que
em suas palavras o vereador Rodrigo pontua algo importante,esta CEE tem

ihar com.construído uma base de conhecimentos que permitirá o Executivo cai

mais segurança. Ribeirão Preto não trata a cultura como deveria, entretanto,o
governo querendo aproveitar as ideias, haverá um avanço muito significativo,
na afirmação da professora, tanto o MIS comoqualquer outro museu precisam
deste tipo de política pública, para serem conduzidos de maneira eficaz e
eficiente.

Para a professora Lilian tem que ter planejamento

staladoestratégico a curto, médio e a longo prazo, ver o MIS adequadamente
seja aqui ou em outro lugar, não consigo pensar se não for de maneira macro,
alocar qualquer museu para qualquer lugar, sem lhe preparar um plancjamento
estratégico necessário, um plano museológico, todo o projeto orçamentário, toda
a estrutura funcional, é colocar o muscu e perguntar e agora para onde vamos?
São questões amplas, salvaguardar o acervo é fundamental e prioridade zero,
tem que estar protegido.Opresidente Marcos Papa diz que o depoimento foi

inspirador para várias perguntasa serem enviadasà secretaria de cultura através
| de ofício, o vereador pergunta a professora se a mesma tem algo mais a

acrescentar. À professora acrescenta que sobre o local, tem que estar alinhado ao

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Av. Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP - Caixa postal 315 - CEP 14010-040



Es Câmara Municipal de Ribeirão Preto

plano museológico, se simplesmente escolher um local sem a existência de um
plano, acontece isto que acabamos de discutir, que denota no afogadilho
decisório a ausência de planejamento,

Faço votos que se levante um debate muito frutifero que
faça com que as pessoas entendam a importância da cultura para a

transformação social, a cultura tem que passar por profissionalização,

precisamosde ações culturais transformadoras.

O vereador Marcos Papa agradecea presença da professora
Lilian e convidaoarquiteto Sr. Claudio Henrique Bauso para fazer parte da

mesa, estudou engenharia de materiais, engenharia ambiental, ex-coordenador

de projetos no centro cultural, ex-presidente do CONPPAC - Conselho

Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, ex-presidente do Conselho
de Cultura c ex-Delegado Municipal de Cultura.

O presidente agradece novamentea presença do convidadoepergunta se o mesmo visitou o acervo do MIS após a transferência para do

museu para o prédio da Secretaria da Culturae comoele define as condições que6acervose encontra? O Sr. Claudio, no uso da palavra, agradece o convite,
afirma que antes de se responder a pergunta ele fará algumas considerações
necessárias, eu estive lá de maneira inadequada, estão jogadosse deteriorando,
o acervo do MIS, quem olha paraele não tem o olhar que precisa, não são pessoas
capacitadas, qualificadas,e não estou falandode funcionários, estou falandode
ordens superiores, para se assumir uma pasta e ver a situação em quea política
trata, em vezde colocar técnicos coloca os políticos em cargos, isso traz prejuízo
muito grande.

Não é por falta de lei que temos problemas em Ribeirão
Preto, existem leis de71, de 96,de preservaçãoeproteção de patrimônioa Lei
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jogado, e temos vários edifícios, vários patrimônios históricos em Ribeirão Preto

no qual todos falam que deveriam seredifícios institucionais, porque a partir do
momento queele é tombado há umreconhecimento por parte do município de

queele tem um valor histórico. O vereador Marcos Papaindaga ao convidado
sobre se o mesmo está dizendo que se o município tivesse tratado com

responsabilidade a questão patrimonial, hoje teríamos prédios excelentes para
receberoacervo do MIS, o acervo do nosso arquivo histórico atendendo às

condições de acessibilidade para o museu.

Acolhido o depoimento, mesmo estando infelizmente na
triste situação queo acabade relatar, o senhor enxerga um ponto, um local
adequado ou ideal para que esses dois museus, Museude Imageme do Some
Museu do Arquivo Histórico, estejam no mesmo lugar?OSr. Claudio diz que
recorrendo algumas soluções em outras cidades que tratam de forma séria, você

vai a um centro cultural, a muscu clo tem um organograma funcional

estabelecido e aprovado e isto é necessário para que se tenha uma política, senão
fica a questão de indicaçã de cargos comissionados políticos sem qualificação.

O presidente pergunta ao convidado se o mesmo tem
conhecimento se nossa lei define estes cargos ou ela é vaga, à lei que cria os

museus, este organograma deveria ter sido criado? O convidado, Sr. Claudio

Bauso, responde que sim, quedeveria ter sido criado, assim comono Centro
Cultural Palace, ele foi uma reivindicação do Conselho Municipal de Culturaem
1996, ele deveria ser encarado como um centro cultural e lá tem espaço para
museu, ele foi pensado nesse sentido, na sua restauração, nas demolições, nas
adaptações, não houve uma responsabilidade de nenhum governo de traçar o

organograma, ele é tratado comooquintal da Secretaria da Cultura, existe uma
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voz neste governo que interfere emtodas as áreas sem conhecimento,queé o Sr.

Ortega, estou denunciando o Sr. Ortega.

Opresidente pergunta ao convidado para ele qual a

importância do MIS? Segundo o Sr. Claudio, a importância do MIS é servir a

comunidade tem queter acesso,a importância do arquivo municipal histórico é

servir a comunidade, as universidades, as pessoas estão sendo roubadas no seu
direito de acesso à informação de cultura e educação do seu passado, de sua

meme O Lar Santana acho um local apropriado, acervo arquitetônico e

artístico impressionante, os espaços são generosos, podemser adaptados, o MIS

precisa receber novos materiais, o arquivo precisa receber novos materiais.Oproblema de Ribeirão Preto é cultural, quando o MIS vem

contar esta história a comunidade não tem acesso, o acervo do MIS tem queir
para um lugar que a comunidade tenha acesso urgente, como a professoraLilian
falou, nãoéjogar.

Isso como eles querem fazer, ninguém pensa no

funcionamento. A comunidade não tem esta educação, o custo da cidade por
falta de educação e cultura é muito alto. Em deliberação como vereador Rodrigo

Simões, o presidente solicita ao convidado para que o m mo passe estas

informações porescrito para que venham a enriquecer os autos, desta comissão.

O convidado Sr. Claud , mais uma vez agradece o convite

e parabenize os membros da comissão. Marcos Papa, que preside a sessão,
convida a Secretária Isabella Pesotti, para fazer uso da palavra. A secretária

Isabella cumprimenta a todos os presentes e dá início ao depoimento falando

sobre a importância da presença dos convidados ouvidos, sempre contribuindo

para a questão cultural, e que não devemos apenas dar a devida importância,
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mas também para sistematizar algum tipo de encaminhamento, devido as

$$ Câmara Municipal de Ribeirão Preto

necessidades latentes do nosso município.

O Sr. Claudio colocou muito bem uma indicação da
UNESCO que baliza as funções culturais de uma série de outras cidades do

mundo, uma cidade inteligente como Ribeirão Preto pretende ser, pensada em

ser, que não é uma cidadede política de governo, mas com políticas de estado

paralongo prazo, e para a transformação social disto precisamos olhar para
educação, cultura e desenvolvimento das ciências, só que o se preconiza no

Brasil é saúde, educação e segurança pública, eu concordo comtudoisto desde

que não se esqueça de que cultura perpassa estes três pilares.

Falando de patrimônio, quando se assume uma pasta é à

gente pensa em políticas públicas para a Cultura, a primeira coisa que vem

seriam quais seriam as condições ideais, como seria perfeito que funcionasse,

como seria perfeito o funcionamento do patrimônio histórico, sistematização,

plano museológico, profissionais indicados?

Trabalhamos sem as condições ideais, então nestas

condições ideais, cumprir, requer orçamento adequado,e não temos orçamento.Overeador Marcos Papa, afirma à Secretária, que esta Comissão se coloca à

disposição para tencionar em favor ao rumo quea Secretária Isabella está dando

a Secretaria, quea Secretária está apontando.

A Secretária afirma que base da transformação quesão
educação e cultura andam juntos, depois pensar em algo maior e que o

orçamento tem que ser visto. O presidente afirma que em diligência até a

Secretaria da Cultura, houve informação de quea Prefeitura solicitou uma
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opinião, um planejamento, um projeto da Secretaria, um plano partindo da

secretaria para o MIS, e o Arquivo Histórico,

A Sra. Isabella informa que se pôs solicita em receber um
projeto ocupação de um espaço tombadoequal seria a melhor indicação da

secretaria da cultura, que apresentássemos um projeto plausível para locação do
MIS, e sugestão foi o Lar Santana como possível para receber destes

equipamentos, podendo condensar todas as demandas em um único espaço.

O presidente agradecea presença de todos e em deliberação

como membro presente vereador Rodrigo Simões, passa a data da próxima
reunião a ser realizada em 28/06/2018 às 15:00hrs, e estão convidados a

secretaria, bem comoo Secretário Ortega. A Secretária informa queo projeto de
reforma do museu do Caféjá está caminhando.

SEXTA REUNIÃO

Aos vinteeoito dias do mês de junho de dois mil e dezoito,

às 15:00 horas, naSala de Comissões da Câmara Municipal de RibeirãoPreto,
sob a presidência do Ver. Marcos Papa, com a presença do Vereador membro

Rodrigo Simões, reuniu-se a Comissão Especial de Estudos destinada a

“Acompanhar o Abandonoda Nova Sede do Museu da Imagem e do Som- MIS

de Ribeirão Preto, stituída pela Resolução nº 13/2018.

O vereador Marcos Papa, presidente da CEE inicia os

trabalhos cumprimentandoa todos os presentes e fazendo um balanço do
andamento da Comissão, dizendo que hojeéa última reuniãode trabalhos dessa

comissão e vai ouvir o depoimento do Sr. Evaldo Marçal Arantes, que foi

presidente do MIS por quatro anos. Disse ainda que foram também convidados
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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paraessa reunião, o Sr. Edson Ortega Marques, Secretário de Planejamento e

Gestão Pública, que enviou um ofício coma justificativa de sua ausência, bem

comoa Sra. Isabella Carvalho Pessotti, Secretária Municipal da Cultura, que
devido a problemas no trânsito, não conseguiu chegar a tempo para essa
reunião. Convida o Sr. Evaldo Arantes para compor a mesa dos trabalhos.

Inicialmente o Sr. Evaldo cumprimenta a todos e se coloca à disposição da

Comissão,

Faz a entrega de um exemplar de prestação de contas dos
anos em que esteveà frente do MIS, tanto de forma impressa, comoum pen drive,

que por determinação do Presidente será anexado aos autos. Pergunta o
vereador Papa, comoo depoente encontrou o MIS quando foi nomeado em 2013?
Em resposta, disse que encontrou em uma ação muito precária, o que o
amedrontou em não conseguir cumprir com sua missão.

Quando lá chegou, tinha duas opções, sendoa primeira,
sentar e deixar as coisas como estavam e a segunda seria estudar e buscar

parcerias, E foi o que fez. Visitou inúmeras empresas e instituições, Pergunta o
vereador Papa, quais foramos investimentos realizados no MIS durante sua

gestão, por parte do governo? Respondeu que o poder público municipal nunca
colocou nenhum valor no MIS. Os investimentos foram feitos por parceiros,

Não existia no orçamento nenhuma verba destinada ao
MIS. Ao que parece, existia um convênio do MIS, com uma verba de 8 mil reais

mensais, mas durante todasuagestão, nunca recebeu esses valores, Disse que
ainda não conseguiu investigar para saber ao certo, se esse dinheiro do convênio

| chegou a ser pago. Pergunta o vereador Rodrigo, se quando cle assumiu o MIS,
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tinha conhecimento ou experiência no cargo. Respondeu quenão tinha, sendo

sua formação de administrador de empresas.

Foi adquirindo no decorrer do tempo e contou com a ajuda
de amigos em especial do Sr. Newton, chefe do MARP,que muito o ajudou e

orientou. Pergunta o vereador Papa, se quando o depoente deixouo MIS,ficou
alguma pendência para a gestão atual? Em resposta, disse que a pendência, é

que ele sabia que o MIS seria fechado.

Pergunta o vereador Rodrigo Simões se quando ele

assumiu o MIS em 2013, o acervo já estava encaixotado e quando ele saiu em
2016, ainda estava encaixotado? Emresposta disse que quando assumiu estava

encaixotado na Casa da Cultura, Quando ele deixouo cargo, em dezembro de
2016, o MIS não estava mais encaixotado. Tínhamos um acervo enorme que
estava disponível para visitas Inauguramos o Prédio da Francisco Junqueira,

simbolicamente, mas o acervo não estava lá. Após a inauguração, saímos delá e

sem segurança, o prédio foi invadido, depredadoe furtado. Não levamoso
acervo, porque tínhamos medo de que ele fosse furtado, pois conta com peças
raras e históricas.Overeador Rodrigo perguntase ele pode informar como

surgiu a intenção de adquiriroprédio da Francisco Junqueirae ele diz que não

se lembra. Lembra que em umevento no Cineclub Cauim, encontrou o Secretário
Luchesi e este disse que o prédio estava pronto, mas não sabia se o MIS ia para
láO

depoente sugere que os cargos do MIS, seria mais fácil

fiscalizar, se quando a pessoa assume, ela se comprometa a prestar contas do

que fez. Perguntaovereador Papa se o depoente identifica algum lugar onde
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poderia se alocar o MIS. Diz o depoente, identifica o Lar Santana, mas que

enquanto não tiver pessoas adequadas para o cargo, entende que o MIS deveria
ficar na Casa da Cultura,

Finalmente, o vereador Papa, delibera, coma concordância

do Vereador Rodrigo Simões queserá encaminhado por ofício, as perguntas que
seriam feitas paraa secretária Isabella, quefoi convidada para comparecer hoje

nessa reunião e não pode comparecer, bem como, solicitar a proposta que

quando em visita ao MIS,na diligência quefizemos, soubemos queo Secretário

Ortega solicitou uma proposta do governo, porque a proposta que tem no

governo é uma proposta da sociedadecivil, da associação dos amigos do Museu

eo governo pediu uma proposta dos técnicos da Secretaria da Cultura.Overeador Rodrigo Simões, solicita que consta em ata, o

Requerimento nº 3408, protocolado no dia 26, no qual está sendo solicitado
informações técnicas e educacionais sobre a nomeação do comissionado para o

cargode chefe deseção e assim que chegara resposta, será também juntadoaos
autos. Diz aindao Sr. aldo Arantes, que na CEE dos Museus, já encerrada,
constou de forma incorreta o nome depoente e ele gostaria que fosse corrigido.
Disse que constou também, que o MIS tinha 8 funcionários o que também está

incorreto, porque eram apenas 3, sendo ele o único comissionado e mais duas
funcionárias.

O vereador Papa, sugere que o Sr. Evaldo faça um

requerimento ao Presidente dessa Casa, solicitando essas correções. Agradeceu
a presença de todos, em especial do convidado Evaldo Arantes que se dispôs a

colaborar com essa Comissão e coma Cultura de nossa cidade, bem como do
vereador Rodrigo Simões que tanto tem colaborado comessa CEE.
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IV. DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA

Comafinalidade de instruir e melhor esclarecer os fatos

que envolvem o objeto desta CEE, foram expedidos diversos ofícios por esta

Comissão, solicitando documentos e esclarecimentos.

Assim, alémdos inúmeros ofícios e respectivas respostas,

compõem os autosda Comissão os seguintes documentos:

- Matérias Jornalísticas envolvendo o assunto estudado por
esta CEI

- Mídias de DVD contendo a gravação das reuniões

realizadas pela Comissão;

V. CONCLUSÃO

O zelo pela res publica é salutar em todasas áreas, devendoogestor público se preocupar, alocando recursos e possibilitando a criação e

difusão das diversas áreas envolvendo a administração, seja direta, indireta ou
fundacional.

O MIS, numacidade como Ribeirão Preto, demonstra-se -
no atual descaso totalmente desconjuntado darealidade e da necessidade da

população  ribeirãopretana, porquanto há centenas de equipamentos
abrangendo imagem e som, a exemplo dos vídeos, áudios, fotografias, música,

cinemae objetos congêneres; os quais potencializariam a educação e a cultura
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dos cidadãos se não houvessem gestores públicos ofuscandoa prioridade dessa

relevante “instituição”.

Diante desse cenário, averiguamos no transcorrer dos

estudos realizado por esta CEE, inúmeras medidas e possíveis

encaminhamentos para o' MIS ribeirão-pretano, pois, constatou-se inúmeros

entraves envolvendoo prédio localizado na Avenida Francisco Junqueira, a

exemplo da localização e dificuldade para acessibilidade,a ausência de ambiente

propício para armazenamentoeconsequente acesso ao público de todo acervo
do MIS, além, claro, da depreciação ocorrida pelo abandono do espaço.

Noutro giro, nota-se que apesar de se aventar a abertura e

consequente visitação do acervo do MIS quese encontra na Secretaria da
Cultura, verificou-se que não há segurança naquele local, uma vez que a

Secretaria Municipal da Cultura, notadamente localizada no Morro do São

Bento, também carece de manutenções e adequações para viabilizar a segurança
e por via reffexaa visitação da população.

Ademais, vale ressaltar que com a formação do CONPPAC,
há uma necessidade de mobilização dos gestores a fim de propiciar os respaldos
técnicos desse conselho, como os elencados nas reuniões constantes neste

relatório, por meio gestores capacitados que indicarão as melhores decisões a

serem tomadas, saídase parcerias que devem ser realizadas, a exemplo do
encaminhamento sugerido do MIS para o Lar Santana, espaço que, mesmo
diante do tombamento, denota-se possível e viável se realizada reforma com
vistas à abertura e ampliação, utilizando-se das instalações já existentes.
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Cumpre-nos salientar ainda que a CADA, Comissão

formada e que estudaofuturo do acervo, chegou a estudar e apontar fatos no

tocante a acomodação do MIS, elencando exatamenteas dificuldades do espaço
localizado na Avenida Francisco Junqueira, em especial no que concerne à

acessibilidade. Aduziu-se sobre a probabilidade de inserção do acervo público
do arquivo histórico e público, destacando-se que a acessibilidade de ônibus é

impossível; permitindo-se na parte inferior do prédio da Avenida Francisco

Junqueira, a inserção de uma estacionamento com capacidade para 18 (dezoito)

carros, comaressalva de que na parte inferior do prédio não há a menor

possibilidade de recebimento do acervo porconta do risco - apesar de pequeno
- de enchentes naquela localidade, sendo salutar um encaminhamento mais

seguro para a salvaguarda de todo o acervo.

Com efeito, diante das situações elencadas, a exemplo da

diversidade atinente ao acervo, evidentemente por conta dos variados materiais,

a exemplo dos filmes, fotografias, imagens, não há comose pensar de forma
homogênea na acomodação e disponibilização, já que há necessidade de

tadosalocação específica para cada um dos aparelhos, com profissionais capas

para lidar tecnicamente.

Hoje, no mundo que se diz globalizado,esse museu conta

parte da história dessa globalização e como isso foi assistido em Ribeirão Preto,
de tal modo que pode receber crianças, pesquisadores e o público em geral,

sendo mister o pensamento na área da acessibilidade,da localização geográfica,
da facil tação para esse público. Afinal, qual seria a intençãode se colocar um

museu num local sem acessibilidade?

Assim sendo, a disponibilização de todo acervo

demonstrou-se, no transcurso dos debates, impróprio no espaço localizado na
Câmara Mun
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Av. Francisco Junqueira, não apenas pela dificuldade no tocante a

acessibilidade, como também por saltar aos olhosa trepidação de veículos que,

sem dúvidas, pode causar danos irreparáveis em todo material, danificando, por
exemplo, papéis antigos, promovendo também a contaminação desse acervo por
micro organismos, fuligens, metais pesados, todos jogados na atmosferadesse
ambiente.

Deoutra banda, os debates e reuniões constantes neste

relatório demonstraramque o atrelamento dos arquivos e de todo acervo nas

Secretarias de Cultura de outros municípios tem-se demonstrado inviável, uma

idade devez que, na grande maioria dos casos, tal pasta tem pouca dispo

recursos, sendo indicado pelo Conselho Nacional de Arquivos o acoplamento à

pasta da Secretaria da Casa Civil, ato de gestão pública que pode propiciar vida
ao MIS e ao arquivo público da municipalidade.

Destarte, mister se faz o encaminhamento do presente
no desdobramento e encaminhamento doestudo, não apenas para aux

Museu de Imagem e Som de Ribeirão Preto (MIS), mas também para que a

municipalidade, diante dos cenários e debates aqui inseridos, tome medidas de

extrema urgência com vistas à cessação do abandonodo próprio público outrora
indicado para o MIS, notadamente localizado na Av. Francisco Junqueira,

efetivando, porvia reflexa, umadestinação também aos outros próprios, como

por exemplo,o Lar Santana, localizado no bairro Vila Tibério.

VI. DOS ENCAMINHAMENTOS E DESDOBRAMENTOS

Anteoexposto no presente relatório final da CEE quevisa
“acompanhar o abandonoda nova sede do museu da imagem e do som de
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Ribeirão Preto”, mister se faz o encaminhamento do presente estudo à Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto para que, comas considerações constantes no
presente relatório final, efetive ações de gestão pública eficiente, encaminhando-
se o presente relatório para:

1.- Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto;

2 - Secretaria Municipal da Cultura;

3 - CONPPAC- Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Cultural.

Nestes termos, estas são as razões conclusivas que
fundamentam o respectivo RELATÓRIO FINAL que após ser apresentado ao
Douto Plenário desta Egrégia Casa de Leis, seja remetido à municipalidade para
que sirva de subsídio a fimde auxiliar nas ações envolvendoa preservação de
todo acervoedos próprios públicos, observando todosos dados das oitivas
realizadas poresta por esta Comissão constantes no presente relatório

Ribeirão Preto, 09 de maio de 2019

Marcos Papá
identeNDRodrigo Simões

Membro Relator
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