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

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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 sexta Reunião

Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Piracicaba. Abertura de sessão, após a

assinatura dos conselheiros no livro de presença, o Coordenador Milton de Mori constatou não

haver quórum regimental para iniciar a reunião, dando início em segunda chamada às dezenove

horas e quinze minutos. Deixou registrado que justificaram a ausência: Sandra Bernadete Leite,

Maria  de  Fátima  Alves  Silva,  Dorival  José  Maistro,  José  Ferreira  de  Matos,  Erasmo  Carlos

Spadotto e Renata G. Duarte Gava. 1. Saudação da Mesa Coordenadora, Milton de Mori saudou

os conselheiros. 2. Apresentação de Entidades, o Instituto Formar de Aprendizagem Profissional

foi  apresentado  pelo  coordenador  Mauricio  Ribeiro;  Adalberto  Mei  enalteceu  o  trabalho  da

entidade.  3.  Tribuna  Popular,  não  houve  nenhum  inscrito.  4.  Aprovação  da  Ata  da  quinta

Reunião Ordinária,  o Coordenador Milton de Mori põe em votação a aprovou da ata da quinta

reunião ordinária de dois mil e dezoito, e não havendo objeções fica aprovada com a redação

original.  5. Relato das Comissões: Estudos e Projetos, Avaliação e Fiscalização, Fundo de

Apoio à Cultura, Regimento Interno, e Plano Municipal da Cultura,  dando prosseguimento,

comunicou-se que na Comissão de Estudos e Projetos não teve nenhuma entidade para análise

de documentação;  e na Comissão de Avaliação e Fiscalização,  Laura Maria Pires de Queiroz

questionou se a Comissão de Avaliação de Fiscalização deveria ter acompanhado os trabalhos do

FAC e quais seriam os trabalhos dessa Comissão. Milton de Mori esclareceu que já encaminhou

para a  Procuradoria  e  deverá  aguardar  o  retorno,  mas que  entende  que  a  Comissão deverá

acompanhar o desenvolvimento dos projetos. No Fundo de Apoio à Cultura, Carlos Valério falou

sobre os projetos que foram aprovados pela Comissão de Seleção e também pela Comissão

Técnica.  No  Plano  Municipal  de  Cultura,  Roberta  Ap.  Sartori  Gonçalves,  informou  que  a

Procuradoria Geral encaminhou para a Comissão de Contas para abrir a licitação de contratação

do profissional que vai coordenar o Plano Municipal de Cultura, junto ao Conselho. 6. Palavra da

Mesa Coordenadora,  José Luiz Antonio Benatti sugeriu a liberação do espaço Renato Wagner

para ser utilizado pelos artistas de vários segmentos. Milton de Mori falou que vai levar a sugestão

à Secretária Rosângela Camolesi. Tatiana Grassi Castro explicou que pedidos para utilização de

espaços Públicos podem ser solicitados através do site da Prefeitura Municipal de Piracicaba.

Carlos  Alberto  Valério  relatou que não pôde expor  seu trabalho na Renato  Wagner,  apoiando

também que o espaço seja liberado para os artistas e citou as dificuldades em adquirir licença

para  vender  seus  quadros.  Adalberto  Mei  citou  a  Lei  Federal  13.680  de  14.06.2018  que  foi
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sancionada e permite a liberdade para venda de alimentos artesanais, com identificação de um

selo,  conforme regulamento;  o  Vice  Coordenador  sugeriu  estudarem uma forma para  que  os

artistas possam comercializar sua arte, seguindo o exemplo dessa lei. Antonio Celso Bisson falou

sobre a reforma do muro do cemitério, que não tem uma resposta ainda, pois estão avaliando as

condições atuais. Milton de Mori explicou sobre os ingressos de eventos culturais e que continua

no empenho de conseguir alguns para disponibilização do Conselho, e falou das vacâncias das

quatro vagas no Conselho, e que será solicitado através de convocação, para votação na próxima

reunião.  7. Informes Gerais,  Laura Maria Pires de Queiroz divulgou o evento “Pira Caipira” na

Estação da Paulista de 30 de junho a 01 de julho. Carlos A. Valério divulgou a exposição “Sob a

luz do divino” do dia 23 de junho a 19 de agosto, na Casa do Povoador. O Coordenador sugeriu

uma exposição dos trabalhos artísticos dos membros do Conselho na próxima reunião ordinária.

Adalberto Mei divulgou o “Monte Alegre Food Festival” nos dias 21 e 22 de julho, na Capela do

Bairro  Monte  Alegre.  Carlos  Fernando  Vieira  da  Costa  informou  que  Elisa  Lucas  Rodrigues

receberá uma medalha de honra ao mérito dia 26 de junho, às 19 horas, na Câmara Municipal de

Piracicaba; e também divulgou a programação das Missas Afro Diocesanas que são realizadas

desde o mês de março, sendo a próxima na Região Piracicaba 3, na Paróquia Divino Pai Eterno,

no final do mês de julho e Carlos Fernando também divulgou sobre o “Congresso Participativo

2018”,  dia  14  de  julho  no  Centro  Cívico  da  Prefeitura  de  Piracicaba.  Marisa  Helena  Martins

Medeiros  comentou  sobre  a  importância  dos  artistas  estarem  presentes  no  Congresso

Participativo  2018,  para  que  haja  uma  maior  participação  das  artes  nos  bairros.  Nada  mais

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

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

Coordenador Milton de Mori. Piracicaba, 18 de junho de 2018.

_______________________
Milton de Mori
Coordenador

________________________
Raquel A. Delvaje

1ª Secretária
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