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

2 Piracicaba. Aos dezoito dias do mês de agosto de 2020, com início às dezenove horas 

3 e 15 minutos, via plataforma digital, deu-se início à Primeira Reunião Ordinária do 

4 Conselho Municipal de Política Cultural de Piracicaba, com a presença dos 

5 conselheiros: Washington Luis Poppi; Esdras Casarini Moreno; Jefferson Wilians 

6 Gomitre; Luciana Cristina S. Chittolina; Sandra Bernadete M. Leite; Lúcia Helena de 

7 Oliveira; Tatiana Grassi Castro; Leonardo Bueno de Camargo; Marisa Helena Martins 

8 Medeiros; João Luiz Antonio Benatti; Carlos Alberto Valério; Adalberto Mei; Antonio 

9 Carlos Garcia; Maria Madalena Tricânico; Sônia Maria De Stefano Piedade; Viviane 

10 Lima; Benedita Giangrossi e Maria de Fátima Alves Silva. Os conselheiros Renata 

11 Gava, Erasmo Spadotto, Lina Agifu, Joseane Aparecida Delbaje Albino e Carlos 

12 Fernando Vieira da Costa justificaram ausência. 1. Saudações da Mesa Diretora -- 

13 após saudação e verificação do quorum o Vice Coordenador Adalberto Mei deu início 

14 ao expediente com os trabalhos do dia: 2. Informes: No dia 02 de julho de 2020, Milton 

15 Antonio de Mori, protocolou solicitação de afastamento do cargo de Coordenador deste 

16 Conselho no período de 03 de junho de 2020 até o primeiro dia imediatamente após a 

17 realização do primeiro turno das eleições municipais de 2020. Assim, e conforme 

18 previsto no Inciso 1 do Artigo 14 do Decreto n° 16.700/2016, o Vice Coordenador passa 

19 a substituir o Coordenador. Adalberto Mei ressalta que no período de 03 de junho até a 

20 presente data o COMCULT não teve nenhuma atividade ou ato. A conselheira titular 

21 Elaine M. B. Seguezzi, representante da Secretaria Municipal de Defesa do Meio 

22 Ambiente, através de e-mail encaminhado a este Conselho em 05 de fevereiro de 2020, 

23 informou que não poderá mais participar do Conselho em virtude de compromissos no 

24 período noturno. O conselheiro titular Antonio Sérgio Mariano Setten, representante da 

25 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, através de e-mail de 18 

26 de agosto, informa que devido a diversos problemas particulares, incluindo cirurgia 

27 realizada no dia 19 de fevereiro, e entendendo não mais fazer parte do COMCULT, 

28 solicita a sua exclusão do Conselho, uma vez que não trabalha mais na Secretaria 

29 desde abril de 2020. O conselheiro titular José Ferreira Matos, representante do 

30 Orçamento Participativo, através de e-mail de 18 de agosto, requer a 

31 descompatibilização do cargo de conselheiro titular pois estará concorrendo a uma vaga 

32 de vereador nas eleições municipais. Adalberto informou sugestão do conselheiro 
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33 Carlos Fernando para que nas próximas reuniões do Conselho, o link seja mais amplo, 

34 divulgados nos portais e sites, e que também que a reunião seja gravada de forma 
35 profissional e amplamente disponibilizada.3. Alteração do Regimento Interno. O Vice 

36 Coordenador explanou que em virtude da atual situação de pandemia do COVID-19, a 

37 Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo cancelou a Assembleia de Eleição 

38 para representantes da Sociedade Civil junto ao COMCULT, e informou que nova data 

39 será agendada para a realização da votação, tão logo os órgãos competentes assim o 

40 permitam, ficando mantidos e ratificados os demais atos do Edital. Com  a aprovação da 

41 Lei n° 9.409, de 19 de junho de 2020, o mandato dos atuais membros do Conselho 

42 Municipal de Política Cultural, nomeado pelo Decreto n° 17.321/17 e suas respectivas 

43 alterações, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2020, porém, as reuniões do 

44 COMCULT não foram retomadas, pois como temos visto a situação de saúde pública 

45 não tem melhorado de forma que o Conselho possa retomar suas reuniões presenciais 

46 mensais. Considerando a publicação do Decreto n° 18.358, de 20 de julho de 2020, que 

47 estabelece procedimentos a serem observados pelos Conselhos Municipais, para 

48 regularidade de suas atividades durante a vigência da quarentena de que trata o 

49 Decreto n° 18.230/2020 que "Declara situação de calamidade pública, estabelece 

50 regime de quarentena no Município de Piracicaba, e define outras medidas para o 

51 enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVIDI9), que determina em 

52 seu artigo 1°: "Fica recomendado aos Presidente eleitos dos Conselhos Municipais ou 

53 ao plenário destes mesmos que, nos termos de suas normas regimentais e observando 

54 o quórum regimental estabelecido para cada Conselho, convoquem reuniões on line 

55 para aprovação de alteração regimental que possibilite a realização rotineira de 

56 reuniões nessa modalidade eletrônica, devendo, neste ato, ratificar o conteúdo destas 

57 reuniões e a aprovação desta nova modalidade de funcionamento com posterior envio 

58 ao Executivo para alteração dos decretos regimentais". Diante do exposto, propomos a 

59 alteração do Regimento Interno do COMCULT, nos seguintes termos: O parágrafo 

60 único do art. 18 do Decreto n° 16.700/2016, passa a ser Parágrafo Primeiro e inclui 

61 novo parágrafo com a seguinte redação: Art. 18 (...) Parágrafo Primeiro (...) Parágrafo 

62 Segundo: As reuniões deverão ser preferencialmente presenciais. Não sendo possível 

63 nessa modalidade, em virtude de caso fortuito ou força maior, bem como por restrições 

64 impostas por organismos governamentais, as reuniões poderão ser realizadas de forma 

65 virtual, através de plataforma digital própria para esta finalidade. Deliberação: após 
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66 análise da proposta de alteração do Regimento Interno, o Conselho, por unanimidade 

67 dos votos, aprova a proposta. O Vice Coordenador informou que a assinatura no livro 

68 de presença será quando da realização da primeira reunião presencial deste Conselho. 

69 Nada mais havendo para discutir, o Vice Coordenador declarou encerrada a Reunião 

70 Ordinária e lavrou a presente ata que após lida e achada conforme, será assinada. 

71 Piracicaba, 18 de agosto de 2020. 

Adalberto Mei 

Vice-Coordenador 
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