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ATA DA REUNIÃODE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
(CEE) DISCUTIR O FINANCIAMENTODE POLÍTICA CULTURAL.

PRETO
REQUERIMENTONº 6137/2020

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2020,às 17:15 horas, reuniu-se no
Plenário desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a Comissão Especial de
Estudos, constituída pelo Requerimento nº8137/20, tendo como objeto DISCUTIR O
FINANCIAMENTO DE POLÍTICA CULTURAL EM RIBEIRÃO PRETO em que por
melo doato da presidência nºB5/2020 publicado no DOM da edição de 31/07/2020
foram nomeados os seguintes vereadores membros: MarcosPapa, Boni e Luciano
Mega, em que o vereadorpresidente da CEE,e o assessor parlamentar Sérgio Gaspar
representando o vereador membro Luciano Mega ambos presentesin loco(Plenário),o
vereador membro Boni participando por videoconferência. Inicialmente o vereador
presidente fez os agradecimentos de praxe, destacando que por força do decreto
municipal de calamidade pública em decorrência do COVID-19, a presente reuniãoestá
sendo realizada por videoconferência, mantendo as regras sanitárias de
distanciemento social, Informando que noano de 2019 foi realizada audiência pública
na Câmara Municipal com a participação de vários agentes culturais discutindo
justamente as políticas públicas de financiamento da cultura, é naquela oportunidade
chegaram a conclusão da criação de algo semelhante ao fórum permanente de
discussão, em razão da politica cultural nacional e municipal oscilar segundo ao
governante de plantão, necessitando modificar esta situação, por essa razão foi

motivada a criação desta Comissão Especial de Estudos. Com a palavraovereador
membro Boni, apósas saudações, mencionou que esta CEEé originária da reunião
que ocorreu com a participação do Grupo Ribeirão Agora, destacando queacultura
esta alinhada com esporte e educação, e mesmo neste momento de transição
administrativa do Poder Executivo, é importante estabelecer um marco e direção para
s financiamentos e incentivos para a Cultura comoocorre por meio da lei Aldir Blanc
(13! federal nº14.017/2020), e ainda, juntos com o GrupoRibeirão Agora traçar algumas
diretrizes, até mesmo através de proposituras para apresentar aosfuturos candidatos
do Poder Executivo, colocando-se à disposição da Comissão neste objetivo de
apresentar benefícios para cultura num breve futuro no município. Retomando a
palavra o vereador presidente destacou esta importância do trabalho conjunto da CEE,
agantes culturais e Grupo Ribeirão Agora, demonstrandoforça do coesão como já
ocorreu: Movimento Pró Arena; Virada Cultural Independente; Se Vira Ribeirão Preto.
Relembrando que após o cancelamento da Virada Cultural Paulista, os agentes
culturais locais se uniram criandoo Se Vira Ribeirão, e ainda continuam realizando
movimentos culturais em nosso município mesmo sem apoio governamental
Destecando quealei Aldir Blanc ((ei federal nº14.017/2020) está socorrendo a cultura
nasie período pandêmico, necessitando que a política de estado municipal não pode
tegredir no sentidode voltar a privilegiar o projeto cultural de forma passional, mas,
somente de forma técnica. Enfatizando, que durante os trabalhos desta CEE
comparecerão agentes e agitadores culturais os quais juntos com os vereadores
mermbros desta GEE contribuirão para a criação da Políica Pública de Cultura do
municipio, Feito isso, deciarou oficialmente INSTALADAa respectiva CEE que será



E Câmara Municipal de Ribeirão Preto
ETEPRSrelaborado o calendário de oitivas, bem comoaapresentação de anteprojeto, indicação

o demais proposições relacionados a cultura, para a Secretaria Municipal de Cultura
sar realmente a incentivadora de política pública de cultura para o município. Com a
palavra o vereador membro Boni, reiterou suas considerações iniciais, destacando a
imprescindivel participação dos agentes culturais. Retomando a palavra o vereador
presidente mencionou a fundamental participação do vereador membro Boni perante o
Poder Executivo paraacriação do Conselho Municipal de Esportes e Fundo Municipal
de Esportes. Neste paralelo, informouquetanto o Conselho quanto Fundo Municipal da
Cultura por anos ficaram travados, e que após a aprovaçãoda nova leipela Câmara
Municipal o Fundode Cultura foi destravado, servindo a Câmara Municipale está CEE
como espaço de promoção de Políticas Públicas Culturais, reiterando os objetivos
desta CEE. Nada mais havendo a informare deliberar, encerrou a reunião às 17h:50m,
sando gravada em inteiro teor por mídia audiovisual que é parte integrante desta ata
nos termos da Resolução Ogmeral nº46/2018 e devidamente juntada aos autos. Eu,
Luiz Fernando Peres ( É servidor designado, lavrei a presente ata que
depois de lida e aprovada, vai assinada pelo vereadorpresidente, justificada a
ausência de lsta de presença em razão da Comissão ter sido realizada remotamente.
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