
 

 

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

Piracicaba. 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, com início às dezenove horas e 1 

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

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

à Oitava Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Piracicaba. Abertura 4 

de Sessão, após verificação de quórum no livro de presença dos conselheiros, o Coordenador 5 

Milton Mori, informa que a reunião esta sendo gravada, faz leitura do livro de presença, 6 

ausências e justificativas de ausências dos conselheiros, Adalberto Mei, Alexandre 7 

Nascimento, Dorival Maistro Erasmo Spadoto, Esdras Casarini, Lúcia de Oliveira, Regina 8 

Volpato. 01. Saudações da Mesa Coordenadora. O Coordenador agradece o 9 

comparecimento dos conselheiros e faz agradecimento especial à conselheira Elaine 10 

Albaladejo pela rica contribuição neste conselho durante muitos anos e a parabeniza por sua 11 

aposentadoria como funcionária pública na Secretaria Municipal de Educação. 02. Tribuna 12 

Popular. Não houve inscritos. 03. Apresentação de Entidades. Não houve inscritos. 04. 13 

Leitura e aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária. A ata da reunião ordinária de 14 

dezembro foi aprovada por unanimidade de votos. 05. Eleição Cargos em Vacância. O 15 

Coordenador faz leitura do edital de convocação de Assembleia de eleição complementar, 16 

publicado no Diário Oficial do dia 12 de janeiro de 2019, e faz leitura da inscrição e dados do 17 

sr. Celito Francisco Bonette, candidato ao cargo de 2º suplente da cadeira de artes visuais. 18 

Após explanação de suas atividades, Celito é eleito por unanimidade de votos. 06. Relato das 19 

Comissões – Estudos e Projetos, e Avaliação e Fiscalização, não teve análise de 20 

documentações de Entidades. Fundo de Apoio à Cultura, os conselheiros Carlos Valério e 21 

Marisa Medeiros, falam sobre os projetos finalizados e em processo de finalização do edital 22 

FAC. A conselheira Renata Gava informa que será montado um cronograma de apresentações 23 

dos proponentes para os conselheiros do Comcult a partir de fevereiro. Plano Municipal de 24 

Cultura, a conselheira Renata Gava informa que na primeira semana de fevereiro, a empresa 25 

vencedora, Timing – Produções, Assessoria e Entretenimento assinará o contrato para a 26 

execução do Plano Municipal de Cultura. O Coordenador reforça a importância do 27 

envolvimento de todos os conselheiros neste momento. 07. Palavra dos Conselheiros. A 28 

conselheira Elaine Albaladejo manifesta sobre seu desligamento em decorrência de sua 29 

aposentadoria e comenta sua trajetória e contribuição no Conselho ao longo de seis anos. A 30 

conselheira Sandra Leite, após a fala do conselheiro Carlos Valério sobre o processo moroso 31 



 

do Plano Municipal de Cultura, fala sobre o trabalho da Comissão de trabalho já realizado e o 32 

trâmite burocrático da Prefeitura considerando até mesmo a licitação fracassada para a 33 

contratação deste serviço. 08. Palavra da Mesa Coordenadora. O Coordenador faz leitura do 34 

decreto nº 17.700, sobre a nomeação de Alexandre Nascimento e Mônica Graner, 35 

representantes da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras – Selam. 09. 36 

Informes Gerais. O conselheiro Carlos Valério mostra a publicação “Valores e outras 37 

poéticas”, da artista Jaqueline Porto. Os conselheiros João Benatti e Sônia Piedade, falam 38 

sobre o processo da pintura Mural do Cemitério da Saudade o qual estão coordenando a 39 

pedido da Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo a repintura das obras. Nada mais 40 

havendo para discutir, o Coordenador declarou encerrada a Reunião Ordinária e eu, Renata 41 

Graziela Duarte Gava, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, será assinada 42 

por mim e pelo Coordenador Milton De Mori. Piracicaba, 21 de janeiro de 2019. 43 
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