
 

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

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

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

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

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

após a assinatura dos conselheiros no livro de presença, o Coordenador Milton de Mori constatou 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: Sandra Bernadette M. Leite, 7 

Maria de Fátima Alves Silva, Esdras Casarini Moreno, Tatiana Grassi Castro, Ivana Vendemiatti . 8 

1. Saudação da Mesa Coordenadora, Milton de Mori saudou os conselheiros. 2. Tribuna 9 

Popular, não houve inscrito. O coordenador anunciou o novo conselheiro Washington Poppi, 10 

Professor de teatro, Coordenador das Oficinas da Movimentação Cultural e também Diretor da 11 

Estação da Paulista, veio à frente e apresentou-se a todos.  3. Apresentação da Sra. Maria 12 

Luziano, representando o Sr. Adolpho Carlos Françoso Queiroz, proponente do FAC 2018 – 13 

Projeto Piracartum, homenagem aos Cartunistas de Piracicaba no 45º Salão Internacional 14 

de Humor, Maria Luziano falou sobre o livro Piracartum, selecionado no projeto do FAC dois mil e 15 

dezoito, uma homenagem a trinta e dois cartunistas em quatro gerações; um livro moderno com 16 

um formato quadrado e é um memorial, realçou Erico San Juan, que também compõe o livro, que 17 

será lançado e discutido em quatro escolas públicas e duas universidades da região. Maria 18 

Luziano destacou ser a única mulher a fazer parte do livro. Érico San Juan comentou sobre a 19 

importância dessa troca de informações dos artistas e presenteou a todos com caricaturas e Milton 20 

de Mori concedeu trinta minutos de intervalo para os autógrafos; Renata Gava precisou ausentar-21 

se às vinte horas e cinco minutos, comentou sobre a Jornada do Patrimônio, com sessenta e sete 22 

ações acontecendo nesse final de semana, sexta-feira, sábado e domingo; sendo vinte e três 23 

imóveis tombados abertos às visitações, manifestações tradicionais e cinco roteiros: Cemitério, 24 

Monte Alegre, Centro, Santa Olímpia e Rua do Porto. 4. Apresentação de Entidades, não teve 25 

nenhuma entidade inscrita. 5. Aprovação da Ata da oitava Reunião Ordinária,  Milton de Mori 26 

pôs em votação a aprovação da Ata da oitava reunião ordinária de dois mil e dezoito, fez uma 27 

ressalva  na linha trinta e um, para acrescentar o ano dois mil e dezenove, na citação da data de 28 

trinta de junho. E no Plano Municipal de Cultura, fazer a alteração que saiu Vinícius que estava 29 

secretariando o Conselho e entrou Roberta Aparecida Sartori Gonçales. O Coordenador 30 

questionou se Dorival José Maistro recebeu o ofício para esclarecimento se Marisa Helena Martins 31 

Medeiros poderia continuar no Conselho do Orçamento Participativo. Dorival José Maistro 32 

informou que todos cidadãos que participaram de duas plenárias Regionais, uma no ano anterior e 33 



 

uma no último ano, são considerados a serem votado até como Conselheiro do Orçamento. Após 34 

essas alterações, aprovou-se a Ata por unanimidade. 6. Eleição Comissão PMC e Cargos em 35 

Vacância, o Coordenador leu o Edital de Convocação de Assembleia de Eleição Complementar 36 

publicado em vinte e cinco de agosto de dois mil e dezoito, referente às vacâncias dos cargos: um 37 

membro suplente do segmento artes cênicas e dois membros suplentes do segmento artes visuais 38 

e audiovisuais. Milton de Mori perguntou se houve inscrições para os cargos em aberto, Roberta 39 

Sartori comunicou que não houve nenhum inscrito. O Coordenador Informou que haverá uma nova 40 

publicação no Diário Oficial e leu o Decreto 17.585, de vinte e oito  de agosto de dois mil e dezoito, 41 

que substitui e exonera membros representantes da sociedade civil, junto  ao Conselho Municipal 42 

de Política Cultural, informou que fica nomeada Ivana Vendemiatti Rodrigues de Jesus, titular em 43 

substituição à Rogéria Cristina Zago, representante da área de artes cênicas para compor o 44 

Conselho Municipal de Política Cultural. Ficam exonerados à pedido: Marcos Tadeu do Amaral, 45 

suplente, representante de Artes Cênicas e Nordhal C. Neptume, suplente, representante das 46 

Artes Visuais e Áudio Visuais. E em Decreto do dia treze de setembro de dois mil e dezoito, fica 47 

nomeado Washington L. Poppi, titular, em substituição à Roberta Sartori, representante da 48 

Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo, para compor o Conselho Municipal de Política 49 

Cultural. Milton de Mori comunicou sobre uma vaga no Plano Municipal de Cultura, e foi nomeado 50 

Washingon L. Poppi para o cargo em vacância. 7. Relato das Comissões de: Estudos e 51 

Projetos, Avaliação e Fiscalização, Fundo de Apoio à Cultura e Plano Municipal de Cultura,  52 

dando prosseguimento, informou-se que em Estudos e Projetos não houve nenhuma 53 

movimentação; em Avaliação e Fiscalização também não houve nenhuma movimentação; no 54 

Fundo de Apoio à Cultura, Marisa Helena Martins Medeiros relatou sobre os projetos, que estão se 55 

movimentando para a realização; e no Plano Municipal de Cultura, Adalberto Mei comentou que os 56 

participantes foram  inabilitados, e que serão reabertos os prazos para nova licitação. 8. Palavra 57 

dos Conselheiros, Carlos Fernando Vieira da Costa comentou sobre a possibilidade de levar o 58 

projeto Movimentação Cultural para a região Sul, nos bairros Nova América e Jardim Elite, 59 

inclusive, beneficiando, por exemplo, a Casa do Bom Menino. Fabio Cardoso de Medeiros 60 

divulgou o programa Pelos Caminhos da Saudade, na Educativa FM. Carlos A. Valério falou sobre 61 

o projeto Rio das Artes, que foi cancelado. Sonia Maria de Stefano Piedade comentou sobre a 62 

exposição Thales Castanho de Andrade, na Biblioteca, na programação da Terceira Flipira.  63 

Washington Poppi falou do Projeto Movimentação Cultural e também sobre o espaço disponível na 64 

Estação da Paulista para exposições. Milton de Mori mostrou o logo do FAC, para aprovação. 65 

Carlos Valério sugeriu um concurso para desenhar o logo do FAC. 9. Informes Gerais, o 66 

Coordenador falou sobre a entrega das medalhas de Mérito Cultural e Empresarial no Teatro 67 



 

Erotides de Campos, no dia dezoito de setembro, às dezenove horas e trinta minutos.  Erasmo 68 

Carlos Spadotto divulgou o Salão Internacional de Humor,  que estará aberto até dia  quatorze de 69 

outubro,  e divulgou também a Sétima Caminhada do Salão de Humor, no dia trinta de setembro. 70 

Raquel Delvaje divulgou a Terceira Festa Literária de Piracicaba, nos dias 19, 20 e 21 de outubro. 71 

Não havendo mais nada a discutir, o Coordenador deu por encerrada a Reunião Ordinária, e eu, 72 

Raquel Delvaje lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, será assinada por mim e 73 

pelo Coordenador Milton de Mori. Piracicaba, 17 de setembro de 2018. 74 
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