CMPC: ATA DA REUNIÃO DA SETORIAL ARTESANATO/ECOSOL. No dia 04/04/2016, no
Clube de Diretores e Lojistas ás 15:00hs, deu se inicio a primeira reunião. As conselheiras
Celecina Rodrigues/Cinthya Ramos fizeram as apresentações convidando a todos a
participarem ativamente das propostas tiradas á partir da Conferência Municipal da
Cultura.Patricia Freire(Representante da setorial das artes visuais) fez uma fala bem
esclarecedora sobre a Lei Municipal da Cultura, lembrando que a mesma está em trâmite.
Celecina sugeriu a criação de representantes em cada ponto da cidade de maneira a incluir
a todos.Marcelo Sili de Almeida apresentou projeto referente a cadeia produtiva,
hospedagem, artesanato de forma associativa de maneira que todos os interessados se
sintam convidados a participar...Sr Ary Silveira Feiteira apresentou uma propaganda de
ônibus de turismo que circula pela cidade, solicitando que seja incluído as feiras da cidade
no seu roteiro. Joaquim Jorge colocou se a disposição para auxiliar e propôs o fim da
dicotomia dentro da cidade, feita a proposta da criação de associação para os artesãos da
cidade, Rosane Kanas informou que a ASART tem todos os papéis em dia, colocou se a
disposição para socializar, foi criado um GT ( Marluce Toscano,Jussara C. M. de Pinho,
Joaquim Jorge da Silva, Denise Peçanha de Souza, Vera Lúcia C. da Silva, Cristina P.
Costa dos Santos, Sônia Regina de S. O Rosane R.Costa, Helena Bretas, Vânia Bretas,
Marcelo Scovino) foi combinado uma Reunião Extraordinária de pauta única para
apresentação dos documentos da antiga ASARTE por Rosane Kanas. Cinthya Ramos
lembrou da dificuldade que a Casa do Artesão encontra pelo fato dos artesãos da cidade
não estarem organizados, falou da dificuldade em se recorrer quanto a redução dos valores
da CGM (antiga TUAP) Mariana Tahuil fez perguntas sobre a Lei Municipal da Cultura,
sendo esclarecida por Patricia Freire, Jussara relatou que faz uma feira em Piratininga e há
muito vem buscando, autorização da prefeitura, foi citado o grande numero de vagas nos
espaços da cidade a espera de editais. Encaminhamentos....Reunião Extraordinária para
avaliação dos documentos da ASARTE Envio de e-mail pedindo abertura de editais para
ocupação dos espaços vagos nas feiras da cidade, reconhecimento do espaço criado em
Piratininga...Nada mais havendo a tratar encerrou se a plenária as 17:00..

