
Ata  da  Oitava  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Política  Cultural  de

Piracicaba.

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, com início às dezenove horas e

quinze minutos, nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes,

situado à Rua Santo Antônio, número seiscentos e quarenta e um, nesta cidade, deu-se início à

Oitava Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Piracicaba.  Abertura

de Sessão, após verificação de quórum no livro de presença dos conselheiros, o Coordenador

Milton  Mori,  informa  que  a  reunião  esta  sendo  gravada,  faz  leitura  do  livro  de  presença,

ausências e justificativas de ausências dos conselheiros, Elaine Galani, José Carlos de Moura,

Luciana  Polizel,  Rubens  Vitti  Jr.,  Thiago  Franco.  A reunião  contou  com  participação  dos

ouvintes, Renan Almeida da Silva, Manuel Guglielmo, Elaine Teotônio. 01. Apresentação dos

Proponentes do FAC. A conselheira Renata Gava explica aos conselheiros que o proponente

presente apresentará seu projeto aprovado pelo edital  do Fundo de Apoio à Cultura e sua

experiência na realização do mesmo. Projeto – O palhaço, proponente Renan Almeida da Silva,

segmento - Música, produção musical e gravação em estúdio de álbum “O Palhaço” com 7

composições inéditas do grupo Cabral e os Colonizadores por Engano (produção, gravação,

mixagem e masterização), Código de barra UPC, ISRC e lançamento digital álbum, prensagem

CD digipack, gravação vídeo clipe, show de lançamento, oficinas de musica e educação de

ritmos brasileiros em 5 escolas. A proponente Ana Paula Zaguetto não pode participar por ter

compromisso  profissional  previamente  agendado.  02.  Apresentação  de  Instituições.  O

representante legal do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Ivan Galvão, apresenta

atividades nos últimos anos e discorre sobre o atraso de repasse de subvenção municipal feito

à Entidade, entrega documentação necessária para a emissão do Parecer do CoMCult que

será encaminhado às Comissões Permanentes para análise e posterior emissão do Parecer e

Certificado.  O  representante  legal  da  Orquestra  Sinfônica  de  Piracicaba,  Antonio  Garcia,

apresenta  atividades  nos  últimos  anos  e  discorre  sobre  a  importância  da  Orquestra  na

formação  cultural  na  cidade  através  de  projetos  pedagógicos  desenvolvidos  nas  escolas

públicas municipais, entrega documentação necessária para a emissão do Parecer do CoMCult

que  será  encaminhado  às  Comissões  Permanentes  para  análise  e  posterior  emissão  do

Parecer e Certificado. O representante legal da Associação Cultural  Artística de Piracicaba,

Milton De Mori, atividades nos últimos anos e discorre sobre os 92 anos e a importância dessa

Associação na formação cultural na cidade, entrega documentação necessária para a emissão

do Parecer do CoMCult que será encaminhado às Comissões Permanentes para análise e
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posterior emissão do Parecer e Certificado. A conselheira Fernanda Ferreira indaga sobre a

emissão de parecer e renovação do Cadastro do Comcult à Entidades, após sanção da Lei do

Marco Regulatório, Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e a não necessidade

das mesmas renovarem a utilidade pública; a ouvinte Elaine Teotônio acrescenta que há um

grupo que participa que esta estudando o Marco Regulatório e as adequações das Entidades e

Município e diz estar preocupada com a falta de devolutiva e contato da Secretaria Municipal

da Ação Cultural e Turismo às Entidades que recebem verba pública, pois há adequações a

serem  feitas  até  2018,  correndo  o  risco  de  não  receberem  subvenção  municipal.  O

Coordenador fará contato com a Secretária Rosangela Camolese e retornará com informações

na  próxima reunião.  A conselheira  Luciana  Polizel  também retornará  sobre.  03.  Leitura  e

aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária.  A ata da reunião ordinária de agosto não foi

apresentada, ficando sua leitura para a próxima reunião. 4. Relato das Comissões – Estudos

e Projetos, e Avaliação e Fiscalização, não teve analise de documentações de Entidades. A

conselheira Renata Gava explica que proponentes já finalizaram o projetos e prestaram contas

à Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo e que há quatro projetos sendo executados

e  acompanhados  por  seus  respectivos  responsáveis  da  Comissão  do  Fundo  de  Apoio  à

Cultura.  Plano  Municipal  de  Cultura,  o  Coordenador  informa  que  a  esta  aguardando  o

posicionamento da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo referente a contratação de

Assessoria para Elaboração do Plano Municipal de Cultura. Conferência Municipal de Cultura,

a  conselheira  Fernanda Ferreira  pede que faça correção no Regimento  Interno quanto  ao

horário de credenciamento no dia 29 de setembro das 18h as 20h conforme publicação no

Diário Oficial. O Coordenador solicita auxilio de conselheiros na organização da Conferência;

os conselheiros Carlos Fernando, Carlos Valério e Marisa se prontificaram a auxiliar. 6. Palavra

da Mesa Coordenadora  – o Coordenador  Milton  De Mori  informa que a atual  Gestão do

Conselho finaliza seu mandato em 28 de outubro e apresenta como proposta para a Secretaria

Municipal da Ação Cultural e Turismo edital de convocação das Assembleias de eleição para

representantes da Sociedade Civil junto ao Conselho; faz leitura do edital e, por unanimidade

de votos, a proposta é aprovada com ressalva dos conselheiros representantes do Orçamento

Participativo, Marcos Fernando e Marisa sobre procedimentos referentes a este segmento. A

conselheira Renata Gava fará contato com a responsável na Secretaria Municipal de Governo,

Dagmar Correr Schiavi, e solicitará revisão do edital no quesito Orçamento Participativo e, na

próxima reunião ordinária, trará devolutiva. O Coordenador diz que fará encaminhamento da

proposta  do  edital  de  eleição  para  a  Secretaria  Municipal  da  Ação  Cultural  e  Turismo.  O

Coordenador  solicita  antecipação  de  agenda  da  reunião  ordinária  por  decorrência  de
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procedimento  cirúrgico que passará em outubro  e,  por  unanimidade de votos,  o  Conselho

aprova a antecipação para o dia 03 de outubro. 7. Tribuna popular – não houve inscritos. 8.

Informes Gerais  – o  conselheiro  Marcos Valério  informa que em 21 e 22 de outubro,  no

Engenho Central, acontecerá o I Encontro de Cultura, Pesquisa e Turismo de Observação de

Aves de Piracicaba.  Nada mais havendo para discutir, o Coordenador declarou encerrada a

Reunião Ordinária e eu, Renata Graziela Duarte Gava, lavrei a presente ata que após lida e

achada conforme, será assinada por mim e pelo Coordenador Milton De Mori. Piracicaba, 12

de setembro de 2017.

______________________

Milton De Mori

Coordenador

______________________

Renata Gr. D. Gava

1ª Secretária
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