
ATA REUNIÃO CONSELHO DE POLÍTICA CULTURAL DE FRANCA 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Agosto, os representantes do Conselho de Política               

Cultural de Franca, abaixo mencionados, em reunião extraordinária online, decidiram sobre           

a prorrogação para a eleição e indicação dos representantes da sociedade civil e do poder               

público. 

Conforme a portaria 289 de 21 de Setembro de 2018 os membros foram eleitos e               

nomeados em 01 de Julho de 2018 para um biênio o qual se encerrou em 30 de Junho de                   

2020. No entanto, devido a pandemia do COVID-19, não foi possível renovar a composição              

dos representantes. 

De acordo com os conselheiros presentes a realização de uma eleição online neste             

momento poderia ser contraproducente e prejudicar a continuidade das atividades que           

estão sendo desenvolvidas e realizadas pelo conselho a fim de salvaguardar os direitos dos              

agentes e espaços culturais do município o quais foram severamente afetados pela            

pandemia. 

Além da dificuldade de articulação entre a sociedade civil e novos membros para a              

composição do conselho, incluindo o formato para a realização de uma nova eleição,             

atividades que teriam que ser executadas exclusivamente por meio de plataformas online,            

as quais não promovem ampla acessibilidade à todos os fazedores de arte e cultura, os               

conselheiros nomeados estão atuando com determinação para a implementação da Lei           

Aldir Blanc na cidade para que todo o setor cultural sobreviva ao impacto econômico              

causado pelo coronavírus. 

Devido aos motivos expostos pelos conselheiros ficou decidido por unanimidade a           

prorrogação da eleição pelo período em que durar o decreto de calamidade pública do              

Governo Federal. 

Estavam presentes na reunião Maria Cristina Limonta Silva - Coordenadora e           

Representante de Secretarias Municipais, Maristela Oliveira Carreira Barcarollo -         

Representante da Fundação Esporte Arte Cultura e Lazer, Anabrisa Tamaso Magalhães -            

Secretária e Representante de Artes Cênicas, Francisco Gabriel Terra - Representante de            

Artes Visuais, Áudios Visuais e Literatura, Ângela Maria Pimenta - Representante de            

Arquitetura, Urbanismo e Museologia, Carlos Eduardo da Silva - Representante de Cultura            

de Matrizes Identitárias, Daniel Francisco de Aguiar - Representante de Culturas Populares,            

Artesanato e Hip Hop, Artur Francisco Gomes da Silva - Representante de Música, Ana de               

Araújo e Ederson José de Souza - Representantes da Sociedade Civil. 


