Ata da Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de
Piracicaba.

1

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, com início às dezenove

2

horas e vinte minutos, nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de

3

Moraes, situado à Rua Santo Antonio, número seiscentos e quarenta e um, nesta cidade,

4

deu-se o início a Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de

5

Piracicaba. Abertura da sessão – após saudação, verificação do quorum e das

6

assinaturas dos conselheiros no livro de presença, o Vice-Coordenador do Conselho,

7

Milton Mori, deu início a reunião fazendo a leitura das justificativas dos conselheiros

8

Francisco Turcci e Kleyton Rohden. Após justificativas, iniciou-se análise dos seguintes

9

itens: 01. Aprovação da Ata – Coordenação Executiva, após lida, é aprovada a Ata da 2ª

10

Reunião Ordinária do Conselho; 02. Andamento dos Trabalhos da Comissão do Fundo

11

de Apoio a Cultura – Coordenação Executiva, a conselheira Renata Gava informa que a

12

Comissão esta se reunindo para a elaboração do edital 2016 do Fundo de Apoio à

13

Cultura; 03. Andamento dos Trabalhos da Comissão de análise e revisão do

14

Regimento Interno – Coordenação Executiva, a conselheira Fátima Silva informa que a

15

Comissão esta se reunindo e dá prazo para finalização de um mês 04. Andamento dos

16

Trabalhos da Comissão do Plano Municipal de Cultura – Coordenação Executiva, a

17

conselheira Sandra Ferreira informa que a Comissão esta se reunindo e que já realizaram

18

a leitura das diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Cultura; 05. Outros

19

Assuntos, a conselheira Fátima Silva sugere com pauta que se faça apresentação sobre

20

o Conselho Municipal de Política Cultura e explane sobre o procedimento de registro e

21

cadastro das entidades no Conselho; o conselheiro Thiago Franco solicita que se faça

22

leitura do Regimento Interno em conjunto para que se discuta e esclareça questões que

23

envolvam política cultura; a conselheira Sandra Ferreira informa que esta disponível no

24

site do MEC; o conselheiro Garcia informa que dia 12 de março, as 20h, no Teatro

25

Erotides de Campos acontecerá apresentação da Orquestra Sinfônica de Piracicaba; a

26

conselheira Sanger informa que estão abertas inscrições na Secretaria Municipal de
1

27

Educação para o Programa “Educação de Jovens e Adultos”; o conselheiro Milton Mori

28

informa que dia 16 de fevereiro, as 19h, na Esalq, acontecerá o Sarau Literário. Nada

29

mais havendo para discutir, o Coordenador declarou encerrada a Reunião Ordinária e eu,

30

Renata Graziela Duarte Gava, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme,

31

será assinada pelo Vice-Coordenador Milton Mori. Piracicaba, 15 de fevereiro de 2016.

________________________
Renata G. D. Gava
1ª Secretária

________________________
Milton Mori
Vice-Coordenador
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