Ata da Quarta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de
Piracicaba.
1

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, com início às dezenove horas e

2

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

3

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

4

início à Quarta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de

5

Piracicaba. Abertura de sessão, após a assinatura dos conselheiros no livro de presença

6

e constatado quórum regimental, o Vice-Coordenador Adalberto Mei iniciou a reunião e

7

deixou registrado que justificaram a ausência: Milton de Mori, Dorival José Maistro, Marisa

8

Helena Martins Medeiros e Maria de Fátima Alves Silva. 1. Saudação da Mesa

9

Coordenadora, o Vice-Coordenador saudou os conselheiros, informando o atraso do

10

Coordenador, que recomendou o início da sessão. 2. Apresentação de Entidades, dando

11

sequência, informou que deveria passar a palavra para a apresentação das entidades,

12

porém, nenhuma se inscreveu. 3. Tribuna Popular, também não houve nenhum inscrito.

13

4. Leitura e Aprovação da Ata da Segunda Reunião Ordinária, o Vice-Coordenador

14

Adalberto Mei consultou a todos sobre a aprovação da Ata, não havendo nenhuma

15

objeção, aprovou-se por unanimidade a Ata da terceira reunião ordinária de dois mil e

16

dezoito. 5. Relato das Comissões: Estudos e Projetos, Avaliação e Fiscalização,

17

Fundo de Apoio à Cultura, Regimento Interno; e Plano Municipal da Cultura, dando

18

prosseguimento, comunicou-se que na Comissão de Estudos e Projetos não teve

19

nenhuma entidade para análise de documentação; e na Comissão de Avaliação e

20

Fiscalização, também se informou que não teve documentação para análise. No Fundo de

21

Apoio à Cultura, Carlos Valério falou como funciona a comissão. Explicou sobre o FAC e

22

sobre os 31 projetos inscritos. Falou dos 26 projetos que estão inabilitados, e do projeto

23

desclassificado por ter sido apresentado como Microempreendedor Individual, vedado

24

pelo Edital, e que os inabilitados terão o prazo de cinco dias para recurso e apresentação

25

dos documentos que faltam. Na sequência, Adalberto Mei informou sobre o Plano

26

Municipal da Cultura, e que foi concluído o Regimento Interno e falta somente avaliar a lei

27

do FAC, porém está dentro do prazo. 6. Palavra da Mesa Coordenadora. Não havendo,

28

passou-se à pauta seguinte. 7. Informes Gerais, João L. Benatti informou sobre a

29

exposição na Pinacoteca. Raquel Delvaje falou sobre o CLIP, Centro Literário de

30

Piracicaba e das reuniões que acontecem no último sábado de cada mês. O Vice-

31

Coordenador informou sobre as vagas criadas na educação infantil. Nada mais havendo

32

para discutir, o Vice-Coordenador deu por encerrada a Reunião Ordinária, e eu, Raquel

33

Delvaje lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, será assinada por mim e

34

pelo Vice-Coordenador Adalberto Mei. Piracicaba, 16 de abril de 2018.
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