
 

 

Ata da Quinta Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de 1 

Piracicaba. Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove, com início às dezenove 2 

horas, nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, situado à Rua 3 

Santo Antônio, número seiscentos e quarenta e um, nesta cidade, deu-se início à Quinta 4 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Piracicaba. Abertura de 5 

Sessão, após verificação de quórum no livro de presença dos conselheiros, o Coordenador 6 

Milton De Mori faz leitura do livro de presença, ausências e justificativas de ausências dos 7 

conselheiros, Adalberto Mei, Carlos Fernando Vieira, João Benatti, Maria de Fátima Silva, 8 

Rosângela Camolese, Sandra Leite e Sônia Piedade. 01. Saudações da Mesa 9 

Coordenadora. O Coordenador agradece o comparecimento dos conselheiros. 02. Tribuna 10 

Popular. Não houve inscritos. 03. Apresentação do projeto: “Piracicaba: Folclore em 11 

poeminhas”, Cynthia Regina da Rocha Silva, proponente do projeto selecionado no edital FAC 12 

2018, explana sobre a execução do projeto e os objetivos alcançados; os conselheiros 13 

parabenizam pela realização da proposta. 04. Apresentação do projeto: “Afroecologia”, 14 

Elaine Teotônio, representando Marcos Vinicius Faria, proponente do projeto selecionado no 15 

edital FAC 2018, explana sobre a execução do projeto e os objetivos alcançados; os 16 

conselheiros parabenizam pela realização da proposta. 05. Eleição 1ª Secretária da Mesa 17 

Diretora, por unanimidade de votos, a conselheira Simone Rodrigues Dias eleita primeira 18 

secretária para compor a Mesa Diretora. 06. Leitura e aprovação da Ata da 4ª Reunião 19 

Ordinária. A ata da reunião ordinária de abril foi aprovada por unanimidade de votos. 07. 20 

Eleição Cargos em Vacância. O Coordenador faz leitura do edital de convocação de 21 

Assembleia de eleição complementar, publicado em Diário Oficial, e apresenta candidata 22 

Benedita Giangrossi para o cargo na área de artes cênicas, suplência. Após apresentação da 23 

candidata e de sua atuação na área, por unanimidade de votos, é eleita à compor cadeira 24 

neste Conselho. 08. Relato das Comissões, Estudos e Projetos e Avaliação e Fiscalização, 25 

não teve análise de documentações de Entidades. Fundo de Apoio à Cultura, a conselheira 26 

Marisa informa sobre os projetos finalizados e em processo de finalização do edital FAC e 27 

comenta sobre a seriedade da fiscalização da Comissão de Acompanhamento em verificar a 28 

execução dos projetos condizentes com o proposto em edital do FAC e projeto selecionado 29 

pela Comissão de Seleção, pontua o retorno positivo da cultura nas comunidades através dos 30 

projetos executados. Plano Municipal de Cultura, a conselheira Renata Gava informa sobre o 31 

andamento da 1ª etapa do Plano sobre o diagnostico situacional da cultura e informa que inicio 32 

da 2ª etapa, com as audiências públicas e participação aberta à comunidade e classe artística, 33 



 

provavelmente acontecerá em julho. 09. Informes Gerais, a conselheira Renata Gava comenta 34 

sobre o Proac Municípios com número de inscritos e o processo de habilitação dos mesmos 35 

com análise de documentação dos proponentes e faz o convite para o curso de capacitação 36 

que será realizado por Marcos Thadeu, dia 30 de maio, em dois horários, tarde para servidores 37 

públicos e noite, para agentes culturais e artistas locais. 10. Palavra dos Conselheiros, O 38 

conselheiro José Ferreira explana sobre as reuniões do Conselho serem abertas e 39 

participativas; Lina, dá boas vindas à parceira Benedita Giangrossi e manifesta estar aberta ao 40 

trabalho em conjunto em prol da cultura e segmento artes cênicas. Madalena, comenta sobre 41 

as reuniões e periodicidade dos grupos GOLP e CLIP e convida os conselheiros para o 42 

lançamento da 2ª edição de livro no Lar dos velhinhos. 11. Palavra da Mesa Coordenadora, o 43 

coordenador parabeniza responsáveis e Secretaria de Cultura e Turismo pelo Proac Municípios 44 

e pontua a luta em conseguir cada vez mais verba em prol da cultura. Milton faz leitura do 45 

convite para plenárias do Orçamento Participativo e comenta sobre a importância da 46 

participação da comunidade nas reuniões. Nada mais havendo para discutir, o Coordenador 47 

declarou encerrada a Reunião Ordinária e eu, Renata Graziela Duarte Gava, lavrei a presente 48 

ata que após lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Coordenador Milton De 49 

Mori. Piracicaba, 20 de maio de 2019. 50 
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