CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE BARUERI-CMCB – BIÊNIO 2020/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2020

Data e horário: 19 de outubro de 2020, às 15h. Local: sede da Secretaria de Cultura e Turismo, localizada
na Avenida 26 de março, 173, Centro, Barueri/SP. Representantes Presentes: Luciano Traldi – Titular (Secretaria de Cultura e Turismo); Dorval Rodrigues Filho - Suplente (Secretaria de Cultura e Turismo); Rosemeire Regina Ribeiro Castro – Titular (Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social); Clóvis de Oliveira Aureliano – Suplente (Secretaria de Finanças); Claudete Pereira Michelassi – Titular (Associação para
Proteção das Crianças e Adolescente-CEPAC); Edson Edson Picinin e Leonardo Lima (Associação Cultural
Promoart). Pauta do Dia: I) Informações sobre as atividades desenvolvidas no tocante à Lei de Emergência
Cultural Aldir Blanc nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Relatório: Aos dezenove dias do mês de outubro de
dois mil e vinte, nas dependências da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri, às quinze horas, teve
início a reunião ordinária das atividades de trabalho do Conselho Municipal de Cultura do biênio
2020/2022. Com a ausência justificada do senhor Presidente Jean Gaspar, a reunião foi conduzida pela
Vice-Presidente, senhora Claudete Michelassi. Consignadas as ausências de Johnny Xavier dos Santos –
Titular (Secretaria de Comunicação), Luiz Alberto Pedrosa Lima - Suplente (Secretaria de Industria, Comércio e Trabalho) e Edson Picinin – Titular (Associação Cultural Promoart), Vinicius Silveira de Almeida – Titular (Instituto de Educação, Cultura e Lazer-IECEL, a senhora Claudete Michelassi iniciou a reunião dando
boas-vindas aos presentes. Apresentou-se a proposta de pauta para reunião, que foi acolhida por unanimidade. Iniciou-se a fala apresentando os dados referente às ações e atividade realizadas pela Secretaria
de Cultura e Turismo até o presente momento, no tocante à aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc no
município, informando que o Plano de Ação na Plataforma Mais Brasil foi protocolizado no dia 16 de setembro, sendo elaborado considerando-se as sugestões apresentadas pela classe artística na consulta pública realizada em 10 de setembro, no Centro de Eventos de Barueri, e que o termo de adesão entre Barueri e o Ministério do Turismo foi assinado em 25 de setembro. Nesse momento, a Secretaria de Cultura e
Turismo está finalizando os editais a serem publicados nos próximos dias, sendo, 01 (um) para o subsídio
dos espaços culturais e 09 (nove) para a premiação de artistas, cujas minutas foram encaminhadas à Secretária de Negócios Jurídicos e à Secretaria de Finança, em fase de análise técnica e validação. São eles: “Cultura para Cidade”, que consiste na premiação de apresentações artísticas, gravadas e finalizadas no Centro
de Eventos, nas modalidades música, dança, teatro e circo; “Obras Literárias de Barueri”, contemplando
obras em contos, poesias e história em quadrinhos; “Expressões Digitais”, com apresentações no formato
“live”, gravadas e finalizadas nas residências de cada selecionado; “Exposição Virtual em Arte Visual”, nas
modalidades desenho, pintura, escultura e fotografia; “Cultura Afro-brasileira” e “Vivências culturais da
diversidade lgbtqi+”, ambos contemplando o fortalecimento dos direitos e conquistas de espaços na sociedade; “Arte Urbana” na modalidade de muralismo; “DJ da cidade”, com apresentações de seleções de
obras musicais; e “Ação formativa Aldir Blanc”, destinado aos trabalhadores e trabalhadoras da cadeia
artística cultural da cidade, tais como artesãos e equipe técnica. Na sequência, Luciano Traldi apresentou
os números de cadastrados na categoria “Espaços Culturais”, referente ao inciso II do art. 2º, bem como os
números de artistas cadastrados referente ao inciso III do mesmo artigo. Dando continuidade à reunião, a
palavra foi aberta aos membros do Conselho para devolutiva dos trabalhos desenvolvidos no âmbito municipal. Por fim, apresentou aos membros do Conselho a metodologia das próximas etapas de trabalho,
que consistirá na criação do Portal Transparência Aldir Blanc e a previsão de publicação dos editais para a
próxima semana, abrindo assim o processo de seleção dos trabalhos apresentados. Encerramento: nada
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mais havendo a tratar, tendo a Vice-Presidente franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e
não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente ata.

Claudete Pereira Michelassi

Dorval Rodrigues Filho

Clóvis de Oliveira Aureliano

Luciano Traldi

Rosemeire Regina Ribeiro Castro

Edson Picinin

Leonardo Lima

Av. 26 de Março, 173, Centro – CEP: 06401-050 – Barueri/SP

E-mail: cultura@barueri.sp.gov.br

Telefone: (11) 4199-1600

