
 

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

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

minutos, nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, situado à Rua 2 

Santo Antônio, número seiscentos e quarenta e um, nesta cidade, deu-se início à oitava Reunião 3 

Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Piracicaba. Abertura de sessão, após a 4 

assinatura dos conselheiros no livro de presença, o Coordenador Milton de Mori constatou não 5 

haver quórum regimental para iniciar a reunião, dando início em segunda chamada às dezenove 6 

horas e quinze minutos. Deixou registrado que justificaram ausência: Leonardo Bueno de 7 

Camargo, Sandra Bernadette M. Leite, Maria de Fátima Alves Silva, Dorival José Maistro, Erasmo 8 

Carlos Spadotto, Carina Detoni de Rezende, Adalberto Mei, Esdras Casarini Moreno, Tatiana 9 

Grassi Castro. 1. Saudação da Mesa Coordenadora, Milton de Mori saudou os conselheiros. 2. 10 

Tribuna Popular, Não houve nenhum inscrito. 3. Apresentação de Entidades, não houve 11 

nenhum inscrito. 4. Aprovação da Ata da Sétima Reunião Ordinária, o Coordenador Milton de 12 

Mori pôs em votação a aprovação da ata da sétima reunião ordinária de dois mil e dezoito, e não 13 

havendo objeções ficou aprovada com a redação original. 5. Eleição Comissão PMC e Cargos 14 

em Vacância, o Coordenador leu o Edital de Convocação de Assembleia de Eleição 15 

Complementar, referente às vacâncias dos cargos: um membro titular do segmento artes cênicas,  16 

um membro suplente do segmento artes cênicas e dois membros suplentes do segmento artes 17 

visuais e audiovisuais. Milton de Mori comunicou que Ivana Vendemiatti Rodrigues de Jesus 18 

inscreveu-se para o segmento artes cênicas, como membro titular; ela apresentou-se a todos e 19 

falou da sua trajetória na dança e nas artes cênicas. Após, abriu-se votação e foi eleita por 20 

unanimidade. 6. Relato das Comissões de: Estudos e Projetos, Avaliação e Fiscalização, 21 

Fundo de Apoio à Cultura e Plano Municipal de Cultura, dando prosseguimento o Coordenador 22 

comunicou que Elaine Andréa Galani Albaladejo está deixando a Comissão de Estudos e Projetos 23 

e já encaminhou o ofício. Milton de Mori após comunicar a necessidade do preenchimento da 24 

vacância, Ivana Vendemiatti Rodrigues de Jesus apresentou-se, substituindo-a, passando a fazer 25 

parte da Comissão de Estudos e Projetos. Na Comissão de Avaliação e Fiscalização, o 26 

coordenador comunicou estar aguardando a resposta do ofício que enviou à Procuradoria do 27 

Município, sobre a solicitação que a comissão fez sobre os trabalhos que eles devem exercer em 28 

fiscalização dentro do Conselho. No Fundo de Apoio à Cultura, Renata Gava comunicou que serão 29 

assinados os contratos no dia vinte e três e após essa data os Projetos serão executados. Ela 30 

explicou que o prazo final para finalização é até trinta de junho de 2019. E na secretaria do 31 

CoMCult, Milton de Mori comunicou a saída do Vinícius Martani e a entrada da Roberta Aparecida 32 

Sartori Gonçales. Renata Gava explicou que foi aberta licitação para o Plano Municipal de Cultura 33 



 

e sete empresas apresentaram-se, mas por desclassificação ficou uma só, porém, esqueceu de 34 

autenticar a documentação e essa licitação foi fracassada, sendo solicitada a prorrogação. 7. 35 

Palavra dos Conselheiros, Marisa Helena Martins Medeiros comunicou que talvez no mês de 36 

setembro não seja mais Conselheira do Orçamento Participativo, pois devido o acidente não 37 

participou do Congresso, o Coordenador sugeriu enviar um ofício para Dorival José Maistro 38 

consultando se pode continuar no Conselho. José Ferreiro de Matos convidou a todos para 39 

Audiência Pública sobre o COMDEMA no dia 28. Carlos Alberto Valério falou sobre a exposição 40 

Bienal Naífs e também comentou sobre seus trabalhos expostos. 8.Palavra da Mesa 41 

Coordenadora, Milton de Mori agradeceu o Sr. Prefeito Barjas Negri e a Sra. Secretária 42 

Rosângela Camolese pelo empenho na abertura do Teatro Municipal Dr. Losso Netto. 8. Informes 43 

Gerais, Renata Gava informou que nos dias 22 e 23 de setembro acontecerá a Jornada do 44 

Patrimônio, com roteiros e Ações Culturais. Raquel Delvaje divulgou a Terceira Festa Literária de 45 

Piracicaba, nos dias 19, 20 e 21 de outubro. Carlos A. Valério divulgou que a Exposição Bienal 46 

Naíf, no Sesc, vai até dia 25 de Novembro. Fabio Cardoso Monteiro informou que se alguém 47 

desejar divulgar algum trabalho, que estará iniciando as gravações na próxima quinta-feira, na 48 

Educativa FM. Nada mais havendo para discutir, o Coordenador deu por encerrada a Reunião 49 

Ordinária, e eu, Raquel Delvaje lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, será 50 

assinada por mim e pelo Coordenador Milton de Mori. Piracicaba, 20 de agosto de 2018. 51 
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