
 

 

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

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

dezenove horas e vinte e cinco minutos, nas dependências do Museu Histórico e 3 

Pedagógico Prudente de Moraes, situado à Rua Santo Antônio, número seiscentos e 4 

quarenta e um, nesta cidade, deu-se início à Sexta Reunião Ordinária do Conselho 5 

Municipal de Política Cultural de Piracicaba. Abertura da Sessão, após verificação de 6 

quórum no livro de presenças dos  conselheiros, o Vice-Coordenador  Adalberto Mei faz 7 

leitura do livro de presença, ausências e justificativas de ausências dos conselheiros, 8 

Milton de Mori, Erasmo Spadotto, Maria de Fátima Silva, Rosângela Camolese, Tatiana 9 

Grassi, Leonardo Camargo e Benedita Giangrossi. 01. Saudações da Mesa 10 

Coordenadora. O Vice-Coordenador chama para compor à mesa a nova 1ª Secretária, 11 

Simone Dias, e agradece o comparecimento dos conselheiros. 02. Tribuna Popular. Não 12 

houve inscritos. 03. Leitura e aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária. A ata da reunião 13 

ordinária de maio foi aprovada por unanimidade de votos. 04. Eleição Cargos em 14 

Vacância. O Vice-Coordenador faz leitura do edital de nomeação da eleição 15 

complementar, publicado em Diário Oficial, e apresenta a efetivação de Benedita 16 

Giangrossi para o cargo na área de artes cênicas, suplência. Realizada a leitura da 17 

publicação em Diário Oficial do Edital de convocação para as vagas em vacância, o Vice-18 

Coordenador reforça a importância dos conselheiros divulgarem essas vagas entre as 19 

pessoas atuantes nessas áreas. Atualmente, encontram-se em vacância as 20 

representações relacionadas a seguir: 01 (um) Membro Suplente do segmento “Tradições 21 

e Culturas Populares”; 01 (um) Membro Suplente do segmento “Livro e Literatura”. 05. 22 

Relato das Comissões: Estudos e Projetos e Avaliação e Fiscalização, Renata Gava 23 

relatou sobre a Comissão do Plano Municipal de Cultura atualizando o Conselho sobre o 24 

status do andamento da fase de Diagnóstico, falou sobre a  previsão da realização das 25 

Consultas Públicas que serão abertas em julho para consulta dos  diversos segmentos e 26 

regiões do município e salientou a importância da participação popular nesse processo. 27 

Carlos Valério relata que o FAC se encontra praticamente finalizado com apresentação de 28 

7 dos 8 projetos. Um dos projetos não se enquadrou totalmente e está no jurídico. 29 

Ressaltou o trabalho rigoroso da equipe em fiscalizar os projetos (comissão técnica) 30 

procurando avaliar se todos atendiam os aspectos jurídicos e documentais. Falou sobre a 31 

importância de os conselheiros entenderem esse papel e saberem como desempenhá-lo. 32 



 

Proac, já passou a primeira fase de habilitação e classificação. Houveram algumas 33 

desclassificações por conta de documentos. Salientou sobre a importância da Virada 34 

Cultural para o município e todo o benefício que a acompanha. Finalizou dizendo que 35 

espera que os projetos do Proac sejam aplicados localmente e a importância de os 36 

artistas participarem e convidá-los um dia para a reunião  do Conselho para esclarecer 37 

qualquer dúvida que tenham inclusive sobre como ocorrem as prestações de contas e a 38 

importância delas. Adalberto parabenizou o trabalho de todos. 6. Palavra dos 39 

conselheiros: todos os conselheiros presentes foram chamados um a um e todos abriram 40 

mão da palavra. 7. Informes Gerais: Washington avisa sobre a Amostra de dança do 41 

Programa Movimentação Cultural no Teatro do Engenho e também da amostra de Teatro, 42 

totalizando dois dias de apresentações, um dedicado à dança e outro dedicado ao teatro, 43 

com cerca de 300 alunos do Programa participando. O evento é gratuito. Avisa que serão 44 

abertas as inscrições de 24 a 28 de julho para o segundo semestre do Programa                 45 

Movimentação Cultural para 3 modalidades. O flyer digital foi compartilhado para todos os 46 

conselheiros ajudarem nas divulgações dessas vagas para a população. Em julho, na                     47 

primeira semana, acontecerá o Férias na Estação com várias oficinas, aulas, 48 

apresentações e com a presença da SELAM auxiliando com mais atividades. No segundo 49 

semestre haverá uma ação juntamente com a penitenciária, desenvolvendo um concurso 50 

de humor que será exibido no salão de humor de Piracicaba. Carlos Valério comentou 51 

sobre a importância da participação dos artistas piracicabanos de se inscreverem em 52 

salões de arte em todos os lugares e mostrar e divulgar nossa produção artística. 53 

Comentou que na terceira semana de julho será realizado o Encontro de Artistas Rio-São 54 

Paulo com participação livre na orla do Rio Piracicaba.  Carlos Fernando solicitou o 55 

material físico de divulgação  do Programa de Ação Cultural, falou da importância da 56 

ampliação da divulgação dessas vagas para todas as regiões. Comentou sobre a falta de 57 

divulgação na página do facebook do CoMCult.  Registrou a presença da secretária 58 

Rosângela Camolese no Conselho do Orçamento participativo e que foi muito solícita ao 59 

recolher as demandas e tirar as dúvidas dos conselheiros de suas respectivas 60 

regiões. Adalberto e Renata salientam que realmente é  importante ampliar todas as 61 

formas de divulgação possíveis de todas as ações culturais no município, no entanto não 62 

é possível monitorar todas as atividades e que não há quadro de funcionário suficiente, 63 

então não existe uma pessoa específica para cuidar somente de  mídia social, que esse 64 

trabalho é feito já com a colaboração. A página do Facebook do CoMCult deve ser usada 65 



 

como ferramenta importante pelos próprios conselheiros inclusive, ajudando marcando 66 

publicações importantes para que estas possam ser encontradas pela equipe de 67 

divulgação e assim serem compartilhadas. Todos gostaram da solução apresentada e se 68 

comprometeram a ajudar com divulgação quando surgirem. 8. Palavra da Mesa 69 

Coordenadora: Adalberto agradece a presença de todos, reforçou a importância de 70 

convidar as pessoas para preencher as vagas em vacância. Nada mais havendo para  71 

discutir, o Vice Coordenador declarou encerrada a Reunião Ordinária e eu, Simone 72 

Rodrigues Dias, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, será assinada por  73 

mim e pelo Vice Coordenador Adalberto Mei. Piracicaba, 17 de junho de 2019.74 

 

  

 

           ______________________ 

              Simone Rodrigues Dias  
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