
 

 

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

Piracicaba. 

 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, com início às dezenove horas e 1 

quinze minutos, nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de 2 

Moraes, situado à Rua Santo Antônio, número seiscentos e quarenta e um, nesta cidade, 3 

deu-se início à décima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de 4 

Piracicaba. Abertura de sessão, após a assinatura dos conselheiros no livro de 5 

presença, o Coordenador Milton de Mori constatou haver quórum regimental para iniciar a 6 

reunião em segunda chamada às dezenove horas e quinze minutos. Deixou registrado 7 

que justificaram ausência: Renata Gava, Sandra Bernadette M. Leite, Ivana Vendemiatti, 8 

Antonio Pedroso Rodrigues, Antonio Celso Bisson, Dorival José Maistro, Washington 9 

Poppi, Roberta Sartori, 1. Saudação da Mesa Coordenadora, Milton de Mori saudou os 10 

conselheiros e comunicou que a solicitação da mesa coordenadora para aquisição dos 11 

microfones foi atendida e o COMCULT recebeu um par de microfones e quanto ao 12 

notebook, haverá uma nova licitação, pois os que apresentaram propostas não  foram 13 

aprovados, e  ficará para o ano de dois mil e dezenove. 2. Tribuna Popular, não houve 14 

inscrito. O coordenador explicou que para se inscrever na Tribuna Popular, a pessoa deve 15 

fazê-lo até doze horas antes da reunião e tem quinze  minutos para falar;  e é o momento 16 

em que a população pode se expressar perante o Conselho. 3. Apresentação de 17 

Entidades, não houve nenhuma entidade inscrita. 4. Aprovação da Ata da nona 18 

Reunião Ordinária,  Milton de Mori comentou sobre a alteração na Ata, e sobre incluir o 19 

intervalo de trinta minutos concedido para os autógrafos. Carlos Fernando Vieira da Costa 20 

comentou também sobre a retificação da sua fala, para a seguinte forma, comenta sobre 21 

a possibilidade de levar o projeto Movimentação Cultural para a região Sul, nos bairros 22 

Nova América e Jardim Elite, inclusive, beneficiando, por exemplo, a casa do Bom 23 

Menino. Não foi aprovada a Ata, aguardando essas correções.  5. Eleição Comissão 24 

PMC e Cargos em Vacância, o coordenador comunicou sobre o preenchimento da vaga 25 

do Plano Municipal de Cultura por Washington Poppi; após, leu o Edital de Convocação 26 



 

de Assembléia de Eleição Complementar publicado em nove de outubro de dois mil e 27 

dezoito, referente às vacâncias dos cargos: um membro suplente do segmento artes 28 

cênicas e dois membros suplentes do segmento artes visuais e audiovisuais. Milton de 29 

Mori comunicou ter um candidato para a vaga de membro suplente do segmento artes 30 

visuais e audiovisuais, Marcos Nozella Gil, que se apresentou a todos, e foi aprovado por 31 

unanimidade pelo Conselho. O Coordenador leu o Decreto que nomeia os integrantes do 32 

Plano Municipal de Cultura,  foi feita a alteração para a  inclusão do nome do  Washington 33 

Poppi, Decreto 17.617 de quatro de outubro de dois mil e dezoito   6. Relato das 34 

Comissões de: Estudos e Projetos, Avaliação e Fiscalização, Fundo de Apoio à 35 

Cultura e Plano Municipal de Cultura, dando prosseguimento, informou-se que em 36 

Estudos e Projetos não houve nenhuma movimentação; em Avaliação e Fiscalização não 37 

esteve presente nenhum dos integrantes; no Fundo de Apoio à Cultura, Marisa Helena 38 

Martins Medeiros relatou sobre a os projetos em andamento; Carlos Valério também 39 

comentou sobre os projetos; E no Plano Municipal de Cultura, Milton de Mori passou a 40 

informação que a Licitação para a escolha de quem vai coordenar o trabalho, ficou para o 41 

dia dezessete de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas da manhã. 7. Palavra dos 42 

Conselheiros, Adalberto Mei destacou no segmento da música, a apresentação da 43 

Tradicional Jazz Band, no dia doze de outubro, no Teatro Erotides de Campos e 44 

agradeceu o coordenador pelo convite. Erasmo Carlos Spadotto comentou sobre o Salão 45 

de Humor e a visita às escolas para o ano de dois mil e dezenove. Carlos A. Valério falou 46 

das oficinas que acontecem no Salão de Humor.   8. Informes Gerais,   Carlos Fernando 47 

Vieira da Costa convidou a todos os conselheiros para as Missas Afro no mês da 48 

Consciência Negra, em novembro, que a  Pastoral Afro Diocesana de Piracicaba/SP, 49 

realizará. O Coordenador comunicou que devido aos feriados de novembro, a reunião 50 

será no dia doze. Maria Madalena Tricânico cumprimentou a todos os professores pelo 51 

dia.  Raquel Delvaje divulgou a Terceira Festa Literária de Piracicaba, nos dias 19, 20 e 52 

21 de outubro. Carlos Valério falou da Exposição “Rafael e a Definição da Beleza”, no 53 

Centro Cultural da Fiesp, após, sorteou alguns quadros aos Conselheiros presentes.  Não 54 

havendo mais nada a discutir, o Coordenador deu por encerrada a Reunião Ordinária, e 55 



 

eu, Raquel Delvaje lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme, será assinada 56 

por mim e pelo Coordenador Milton de Mori. Piracicaba, 15 de outubro de 2018. 57 
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