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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Vitória da 
Conquista, realizada no dia 12 de dezembro de 2019  
 
Às 17h do dia 12 do mês de dezembro do ano de 2019, nas dependências da Casa 
Memorial Régis Pacheco, em Vitória da Conquista, foi realizada Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Cultura de Vitória da Conquista. Às 17h00min instalou-se a 
reunião com quorum. A pauta foi a seguinte:  
 
1. Abertura; 2. Leitura e aprovação da ata do dia 03/12; 3 Uso do espaço público 
para exposição/ galeria de Allan Dekarde; 4. E o que mais houver. 
 
Estiveram presentes à reunião os conselheiros Márcia Regina Oliveira, Maris Stella 

Schiavo Novaes, George Varanese Neri, Wagner Silveira Santos, Dionilton de Araujo, 
Afonso Silvestre, Gilmar Dantas, Vinicius Gil F. da Silva, Manoel José de Sousa, 
Armênio Souza Santos. 
 
A abertura da reunião foi aberta pela presidente do Conselho parabenizando o 
Conselheiro Afonso Silvestre por fazer parte do Conselho de Cultura. 
Foi sugerido pelo Conselheiro Gilmar Dantas mandar um documento para o prefeito 
assinar sobre o 1% para a cultura. 
A presidente do Conselho informou que foi ao Senac para representar o Conselho e 
também a secretaria de cultura para o curso que esta havendo sobre segurança. 
Alan foi convidado para esclarecer sobre a utilização dos espaços públicos, ele 
informa que foi solicitado ao prefeito da época o prefeito Guilherme, mas nesse 
tempo surgiu o pedido de tombamento do espaço. O prefeito mostrou interesse 
para que permanecesse a exposição por tempo indeterminado. Existe uma 
documentação sobre toda essa conversação da utilização deste espaço público, a 
presidente falou que foi um acordo na época, e que a secretaria de cultura não 
soube dos tramites desse acordo. O secretario de cultura da época Nagib informa 
não saber do que se trata. Também foi colocado que não se pode usar um espaço 
público por qualquer pessoa, mas se já esta sendo usado, que seja feito de forma a 
que todos os artistas também possam usar. 
O conselheiro Afonso Silvestre informa que não esta certo sobre a decisão individual 
sobre esta decisão de liberar o espaço público, é muito grave que o município não 
tenha a documentação deste acordo, tem que haver uma maneira de oferecer aos 
outros artistas o mesmo direito. 
Temos que entender os documentos e ouvir o ex-secretário Nagib para 
esclarecermos sobre este assunto e ver o que pode ser feito neste sentido. 
A presidente do conselho informa que como não houve documentos e que quem 
procurou para expor num espaço publico arca com a responsabilidade, ou seja o 
poder publico não arca com responsalidade financeira.  
A presidente informa que o IFAN não tem poder para decidir algo sobre o município, 
e que não se pode fazer desta forma a ocupação do espaço publico, que o conselho 
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pode requerer para verificar sobre esta utilização, existe a necessidade de passar por 
uma comissão. 
A pergunta é porque não foram tiradas as obras dos espaços públicos depois de um 
vencimento de um ano? 
 
 
A reunião foi encerrada às 19:00h. Eu, Márcia Regina Oliveira, secretária, fiz lavrar a 
presente ata que, após aprovada, será assinada pelos presentes na nossa próxima 
reunião. 
 
1 – Márcia Regina Oliveira _______________________________________________ 
 
2 – Maris Stella Schiavo Novaes ___________________________________________ 
 
3 – Wagner Silveira Santos_______________________________________________ 
 
4 – Dionilton de Araújo _________________________________________________ 
 
5 – Afonso Silvestre_____________________________________________________ 
 
6 – Gilmar Dantas______________________________________________________ 
 
7 – Vinicius Gil F. da Silva ________________________________________________ 
 
8 - George Varanese Neri ________________________________________________ 
 
9 - Manoel José de Sousa_______________________________________________ 
 
10 - Armênio Souza Santos _______________________________________________ 


