
Ata 06 – COMUC – Às vinte horas e 15 minutos do dia 6 do mês de maio de 2011, o 
Conselho Municipal de Cultura (COMUC) reuniu-se em sessão ordinária mensal,  no 
Centro Cultural de Socorro, à Rua XV de novembro, 210. Após a abertura, leitura e 
aprovação da ata da reunião do dia 1º de abril, a presidente Marinilda B. Boulay passou 
a palavra para a integrante da Comissão de Regimento Interno do COMUC, Edna Maria 
Preto Cardoso que também é a representante da Câmara junto ao Conselho. Antes de 
ler,  na íntegra a  constituição  prévia  do Regimento,  Edna apresentou ao Conselho o 
Ofício endereçado ao Comuc nº 54/2011, da Câmara Municipal, no qual o presidente 
Luciano Kyochi Taniguchi pede a exclusão da representação do Poder Legislativo do 
corpo de membro permanente do Conselho para fazer sua participação como membro 
voluntário  do  Comuc.   Em  seguida,  Edna  leu  na  íntegra  a  constituição  prévia  do 
Regimento Interno do Comuc para análise, discussão e aprovação do Regimento pela 
plenária. Discutido e consideradas as observações feitas pela plenária, o regimento foi 
previamente aprovado. Na segunda parte da reunião, quando foram tratados os assuntos 
urgentes  em andamento,  Marinilda  informou  que  foi  enviado  para  a  Administração 
Pública o ofício solicitando a subvenção do Coral Municipal. Também, foram feitas as 
observações para o andamento do Festival Cultural 2011, dentre as quais, a presidente 
do Conselho autorizou que seu vice, Domingos José Palazi,  procurasse pela Prefeita 
para verificar a disponibilidade da verba do “Festival Raízes do Meu Brasil” para dar 
andamento aos preparativos do evento que abrirá a programação do Festival Cultural no 
dia 2 de julho. Ainda foi abordado sobre o andamento de outro evento, o Festival de 
Rock  Reciclado  que  mesmo  na  ocasião  desta  reunião,  continuou  com  data 
indeterminada.  O dia  16 de maio  ficou como prazo final  para as  19 representações 
apresentarem outras propostas para integrarem a agenda da programação do Festival 
Cultural. O Comuc recebeu os representantes do grupo “Escola da Família”, da Escola 
Estadual Narciso Pieroni, que apresentou a proposta de trabalho do grupo e convidou os 
conselheiros  para  visitarem  a  exposição  “Escola  Arte”  realizada,  por  eles,  nas 
dependências do colégio, nos dias 28 e 29 de maio. A reunião foi encerrada fazendo 
menção à participação de Socorro na publicação da 9ª semana de museus – museu e 
memória – no período entre os dias 16 e 22 de maio. 


