
 

 

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

Piracicaba. 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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 Segunda Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Piracicaba. 4 

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

Vice-Coordenador Adalberto Mei, informa que a reunião esta sendo gravada, faz leitura do livro 6 

de presença, ausências e justificativas de ausências dos conselheiros, Dorival Maistro, Antonio 7 

Rodrigues, Milton De Mori e Raquel Delvaje. 01. Saudações da Mesa Coordenadora. O Vice-8 

Coordenador agradece o comparecimento dos conselheiros e dá boas vindas à conselheira 9 

titular Luciana Cristina Chittolina, representante da Secretaria Municipal da Educação. 02. 10 

Tribuna Popular. Não houve inscritos. 03. Apresentação de Entidades. Não houve inscritos. 11 

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

janeiro foi aprovada por unanimidade de votos. 05. Eleição Cargos em Vacância. O Vice-13 

Coordenador faz leitura do edital de convocação de Assembleia de eleição complementar, 14 

publicado no Diário Oficial e faz um apelo sobre o cargo em vacância na área de artes cênicas. 15 

06. Relato das Comissões – Estudos e Projetos e Avaliação e Fiscalização, não teve análise 16 

de documentações de Entidades. Fundo de Apoio à Cultura, a conselheira Renata Gava 17 

informa sobre os projetos finalizados e em processo de finalização do edital FAC e comenta 18 

sobre a fiscalização da execução dos projetos condizentes com o edital do FAC e projeto 19 

selecionado pela Comissão de Seleção, pontua que foi encaminhado à Procuradoria Jurídica 20 

um projeto para analise e parecer do mesmo, pois, segundo a Comissão do FAC, há 21 

controversos a serem sanados. Plano Municipal de Cultura, a conselheira Renata Gava informa 22 

sobre o andamento da 1ª etapa do Plano, com fornecimento de informações e levantamento de 23 

dados à empresa contratada para a finalização do diagnóstico situacional da cultural da cidade; 24 

sensibiliza os conselheiros quanto a importância da participação ativa dos representantes do 25 

Comcult e segmentos que representam. 07. Palavra dos Conselheiros. O conselheiro 26 

Washington Poppi fala sobre o edital de chamamento público para ocupação dos espaços 27 

culturais elaborado por Comissão constituída por diretores dos espaços culturais e artistas de 28 

artes visuais a pedido da Secretária Municipal da Ação Cultural e Turismo, Rosangela 29 

Camolese; o conselheiro informa também sobre processo de inscrição e seleção de alunos 30 

para aulas do programa Movimentação Cultural. O conselheiro Carlos Fernando indaga sobre a 31 



 

forma de divulgação deste processo, o qual vê deficitário o acesso à informação; o conselheiro 32 

Washington informa que o resultado alcançado com grande procura pelo processo aponta o 33 

envolvimento e trabalho realizado na divulgação nos espaços culturais e seu entorno com mais 34 

de um mês de divulgação. 08. Palavra da Mesa Coordenadora. O Vice-Coordenador comenta 35 

sobre a vida cultural piracicabana em comparação com cidades de mesmo porte e região e 36 

aponta a falta de interesse do público em geral em participar das várias ações e atividades 37 

culturais de segmentos diversos que ocorrem na cidade. 09. Informes Gerais. O conselheiro 38 

Carlos Valério fala sobre o processo da repintura de obras do Mural do Cemitério da Saudade 39 

o qual participa de Comissão constituída pela Secretária Municipal da Ação Cultural e Turismo, 40 

Rosangela Camolese, ao todo são 87 painéis para serem recuperados e já conta com a 41 

sensibilização de artistas diretamente envolvidos. Nada mais havendo para discutir, o Vice-42 

Coordenador declarou encerrada a Reunião Ordinária e eu, Renata Graziela Duarte Gava, 43 

lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Vice-44 

Coordenador Adalberto Mei. Piracicaba, 18 de fevereiro de 2019. 45 
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