Ata da Nona Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Piracicaba.
1Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, com início às dezenove horas e
2quinze minutos, nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes,
3situado à Rua Santo Antônio, número seiscentos e quarenta e um, nesta cidade, deu-se início à
4Nona Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Piracicaba. Abertura de
5Sessão, após verificação de quórum no livro de presença dos conselheiros, o Coordenador
6Milton De Mori, informa que a reunião está sendo gravada, faz leitura do livro de presença,
7ausências e justificativas de ausências dos conselheiros Antônio Chapéu, Antônio Pedroso
8Rodrigues, Fernanda Oliveira, Marcos Vinicius Farias, Nordahl Neptune, Rosângela Pereira,
9Sandra Leite, Tatiana Grassi. A reunião contou com participação dos ouvintes, Manuel
10Guglielmo. 01. Apresentação dos Proponentes do FAC. A proponente Ana Paula Zaguetto
11não pode comparecer devido a compromissos profissionais. 02. Apresentação de
12Instituições. Não houve nenhuma apresentação de Entidade. 03. Leitura e aprovação das
13Atas da 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias. Após leitura das referidas atas pelo Coordenador, Milton
14De Mori, por unanimidade de votos, o Conselho aprova as referidas atas. 4. Relato das
15Comissões. Estudos e Projetos, e Avaliação e Fiscalização, os conselheiros informam que
16após verificado as documentações apresentadas pelas Entidades IHGP, ACAP, Orquestra da
17União Operária e Orquestra Sinfônica de Piracicaba, aprovam a renovação de registro e
18cadastro das mesmas. Plano Municipal de Cultura, o Coordenador informa que está
19aguardando posicionamento da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo referente a
20contratação de Assessoria para Elaboração do Plano Municipal de Cultura. Fundo de Apoio à
21Cultura, o conselheiro Anselmo Figueiredo propõe apresentar edital do FAC/2017 e, por
22unanimidade, o Conselho aprova o encaminhamento para a Secretaria Municipal da Ação
23Cultural e Turismo para o lançamento do edital ainda neste mês. Os conselheiros Renata Gava
24e Anselmo Figueiredo explanam sobre os proponentes que ainda estão executando os projetos
25e pontua a problemática enfrentada com o proponente Casa do Bom Menino onde a Comissão
26entende que houve irregularidade na execução do projeto não estando em conformidade com o
27edital do FAC/2016 e projeto apresentado e aprovado pela Comissão de Seleção; a conselheira
28Renata Gava diz ter ido pessoalmente conversar na Procuradoria Geral para emissão de
29parecer jurídico; o Coordenador fez a cobrança na Procuradoria de um retorno para apresentar
30à Comissão do FAC mas até o momento não recebeu nenhum documento referente ao
31processo. Conferência Municipal de Cultura, o Coordenador explana positivamente sobre a 5ª

32Conferência Municipal de Cultura, diz que foram apresentadas 51 propostas e 10 priorizadas.
336. Palavra da Mesa Coordenadora. Eleição Gestão 2018-2020, a conselheira Renata Gava
34faz devolutiva sobre indagações de Carlos Fernando e Marisa Medeiros na última reunião
35sobre eleição desta representação, diz que a Dagmar Schiavi, responsável pelas plenárias do
36Orçamento Participativo fez uma única observação quanto a não necessidade do membro estar
37envolvido na cultura. O Coordenador faz leitura novamente do edital de eleição com a
38observação feita pela Dagmar Schiavi; os conselheiros Anselmo Figueiredo, Carlos Fernando e
39Marisa Medeiros manifestam ser de melhor entendido a representação do Orçamento
40Participativo ser indicado pelo Orçamento Participativo. O Conselho, por unanimidade de votos,
41aprova a indicação do Orçamento Participativo para o Conselho e entre eles farão os
42procedimentos legais. O conselheiro Anselmo Figueiredo indaga comprovação do votante. O
43conselheiro Thiago Franco diz que já foi discutido anteriormente a questão e apresenta ideia de
44deixar aberto a todos pois o Conselho não pode cerceia o direito de voto. O Coordenador
45coloca em votação e é aprovado por unanimidade. O Conselho solicitará para o Tribunal
46Regional Eleitoral todas as zonas eleitorais de Piracicaba. O Conselho aprova por unanimidade
47de votos a indicação no edital de comprovação de 2 anos na atuação cultural em Piracicaba. 7.
48Tribuna popular. não houve inscritos. 8. Informes Gerais. O Coordenador Milton Mori informa
49que nos dias 17 a 19 de outubro ocorrerá a 4ª Semana de Cultura Artística, no Museu Prudente
50de Moraes, Biblioteca Municipal e Teatro Erotides de Campos pela Associação de Cultura
51Artística de Piracicaba. O conselheiro Carlos Fernando informa que em novembro a Pastoral
52Afro Brasileira DA Diocese de Piracicaba celebrará Mês da Consciência Negra com missa afro.
53O ouvinte Manuel Gluglielmo faz convite para abertura da exposição QueerPira dia 04 de
54outubro, as 20h e estará em exposição até 04 de novembro na Bauhaus Brasil Piracicaba, diz
55ser um evento polemico no sentido critico de arte democrática e tem como intuito de reflexão
56da liberdade de expressão. O conselheiro Anselmo Figueiredo diz que auxiliou a Escola
57Bauhaus, pois a escola recebeu ameaça homofóbica e informa que há um movimento na rede
58social em favor do evento e da Escola. O Conselho se manifesta contrário a qualquer tipo de
59discriminação e se manifestará publicamente se for necessário. Dia 05 de novembro haverá 11ª
60Parada da Diversidade LGBT que iniciará na Praça São Vicente de Paula e descerá para
61festividade no Engenho Central de Piracicaba. Haverá Encontro de Fórum Paulista LGBT, de
6202 a 05 de novembro em Piracicaba com abertura no SESC dia 02, as 19h. Nada mais
63havendo para discutir, o Coordenador declarou encerrada a Reunião Ordinária e eu, Renata
64Graziela Duarte Gava, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, será assinada

65por mim e pelo Coordenador Milton De Mori. Piracicaba, 03 de outubro de 2017. Ata lida e
66aprovada na 9ª Reunião Ordinária.
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