
 

 

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

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

dezenove horas e quinze minutos, nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico 3 

Prudente de Moraes, situado à Rua Santo Antônio, número seiscentos e quarenta e um, nesta 4 

cidade, deu-se início à Sétima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de 5 

Piracicaba. Abertura de Sessão, após verificação de quórum no livro de presença dos 6 

conselheiros, o Coordenador Milton De Mori faz leitura do livro de presença, ausências e 7 

justificativas de ausências dos conselheiros, Adalberto Mei, Antonio Pedroso, Elaine Seguezzi, 8 

Erasmo Spadotto, Esdras Casarini, Fábio Monteiro, Leonardo Camargo, Maria de Fátima Silva, 9 

Sandra Leite, Simone Rodrigues Dias e Tatiana Castro. 01. Saudações da Mesa 10 

Coordenadora. O Coordenador agradece o comparecimento dos conselheiros e informa 11 

motivo pelo qual a reunião ordinária de julho não ocorreu devido a participação dos 12 

conselheiros nos encontros públicos do processo de elaboração do plano municipal de cultura. 13 

02. Tribuna Popular. Não houve inscritos. 03. Apresentação de entidades, Mauricio Ribeiro, 14 

representante legal do Instituto Formar, faz explanação sobre as ações socioculturais da 15 

entidade e solicita parecer sobre a atuação na cidade após analise de documentação 16 

apresentado. Dado a palavra aos conselheiros, Carlos Fernando, Carlos Valério, Garcia e 17 

Madalena Tricânico fazem considerações positivas da atuação do Instituto Formar com 18 

crianças em situação de vulnerabilidade social. 04. Leitura e aprovação da Ata da 6ª Reunião 19 

Ordinária. A ata da reunião ordinária de junho foi aprovada por unanimidade de votos. 05. 20 

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

Assembleia de eleição complementar, publicado em Diário Oficial, para representantes 22 

suplentes das cadeiras em tradições e literatura. 06. Relato das Comissões, Estudos e 23 

Projetos e Avaliação e Fiscalização, se reunirão para análise de documentações de Entidade – 24 

Instituto Formar. Fundo de Apoio à Cultura, a conselheira Marisa informa que a Comissão 25 

aguarda retorno de parecer da Procuradoria Geral do Município sobre o projeto não finalizado 26 

de um dos proponentes. Plano Municipal de Cultura, a conselheira Renata Gava informa sobre 27 

o andamento da 2ª e 3ª etapa com as audiências públicas e participação aberta à comunidade 28 

e classe artística que ocorrerá em setembro. 07. Informes gerais e palavra dos 29 

conselheiros, Lina faz crítica ao processo da consulta pública virtual para registro de 30 

demandas para o Plano Municipal de Cultura. a conselheira Renata explica que de fato ocorreu 31 

um problema no sistema do site da Prefeitura, mas que não houve agravante no sentido de 32 

prejudicar o acesso democrático e participativo visado na elaboração do PMC. Madalena, 33 



 

comenta sobre as reuniões e periodicidade dos grupos GOLP e CLIP, convida os conselheiros 34 

para o lançamento da 2ª edição de livro no Lar dos velhinhos comenta sobre a Semana Thales 35 

Castanho de Andrade e o Coletivo Va-lendo em parceria com o Sesc Piracicaba e várias 36 

entidades culturais. João Benatti informa exposição da Associação de Artistas Plásticos de 37 

Piracicaba que ocorrerá no shopping, Hall do Fórum e comenta sobre sua participação no 38 

Encontro dos Caipiracicabanos dia 22 de agosto, as 19h, no Sesc. Carlos Valério informa 39 

processo entre reuniões, contatos e orçamentos para a revitalização da pintura mural do 40 

cemitério e faz crítica sobre a falta de verba, considerando descaso das autoridades sobre a 41 

viabilidade orçamentária para execução. As conselheiras Renata, Lúcia, Sônia e Marisa 42 

argumentam crítica do conselheiro e justificam crise financeira que o país passa, assim 43 

sucessivamente, estado e município, o que não reforça pontos de descaso muito menos falta 44 

de prioridade na revitalização da pintura em questão. 08. Palavra da Mesa Coordenadora, o 45 

coordenador reforça a importância dos conselheiros participarem ativamente do processo de 46 

elaboração do Plano Municipal de Cultura e informa que a reunião ordinária de setembro não 47 

acontecerá pois conta com a participação de todos nas audiências públicas no mês próximo. 48 

Nada mais havendo para discutir, o Coordenador declarou encerrada a Reunião Ordinária e eu, 49 

Renata Graziela Duarte Gava, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, será 50 

assinada por mim e pelo Coordenador Milton De Mori. Piracicaba, 19 de agosto de 2019. 51 
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