Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio
Cultural de Valinhos - CONDEPAV
Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do
Patrimônio Cultural de Valinhos – CONDEPAV, realizada aos 13 (treze) dias
de agosto de 2018 (13/08/2018), com chamada as 19:00 horas, na Casa
dos Conselhos, localiza na Rua 31 de Março, s/n, Praça Anny Carolyne
Bracalente, Vila Boa Esperança – Valinhos / SP. Presentes os conselheiros,
conforme lista de presença: Alessandra Maria Buffa, André Luiz dos Reis,
Nivaldo Joao Michelini, Ana Claudia Mariante, Juliana Rita Fleitas,
Vanderlei Bergamasco, Sergio Leandro Ferrari, Ismael de Lisboa Neto,
Jackson Sergio B. de Castro, Franco Petroco, Ricieri Mauro Baldin.
Também presentes os conselheiros suplentes, sem direito a voto, Marcel
Trombeta Pazinatto e Antonio Felix Trento. A) EXPEDIENTE: I Comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros; - sem
comunicação/ justificativas. Ausente apenas a conselheira Roberta
Trivelatto. II - Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior –
ata da 14ª Reunião Ordinária, de 21/07/2018 lida e aprovada. III - Ciência
de correspondência de documentos recebidos: não há. IV - Comunicações
gerais: Comunicado do Secretario de Cultura Rodrigo Paulo Ribeiro, que
atendendo a pedidos deste Conselho e da APHV, informando que o Museu a
partir do próximo dia 18/08/2018, funcionará aos sábados, ate as 13:00
horas. B) ORDEM DO DIA: I – Eleição dos cargos vagos em decorrência
da Reforma Administrativa Municipal. Vagos os cargos de 1º e 2º
Secretario. Por aclamação, foi eleita como 1ª Secretari, a Conselheira Ana
Claudia Mariante, e como 2º Secretario, a Conselheira Alessandra Maria
Bufa. II – Visita da APHV ao SISEM (Sistema Estadual de Museus) na
cidade de São Paulo e na regional de Campinas. A APHV, através do
Conselheiro Suplente Marcel Pazinatto, esteve presente no SISEM (Sistema
Estadual de Museus de São Paulo) na cidade de São Paulo em reunião, na
da 26/07/18, com o diretor Davidson Panis Kaseker, diretor do GTC
SISEM-SP e em 28/07/18, na regional do SISEM de Campinas,
representado por Adriana Carvalho Barão. Ambas as reuniões foram
marcadas para levarmos demandas que existem na entidade e no
município, explicar o cenário atual ver se já existem alguns programas,
editais e financiamentos que possam ser utilizados. O Conselheiro Nivaldo
falou sobre infra-estrutura e segurança necessária, que a Prefeitura se
esforça em resolver, mesmo diante das dificuldades financeiras. A
Conselheira Alessandra Bufa falou sobre as condições precárias financeira
da Prefeitura, que inviabiliza a inserção do Museu Municipal no SISEM. A
Conselheira Juliana, disse da importância de se dar o primeiro passo,
independente das condições financeiras da Administração Pública, e
colocou em votação a inserção Museu Municipal Haroldo Pazinatto no
SISEM. Por unanimidade, foi aprovada, sendo que o Conselheiro Sergio
ficou responsável da coleta das informações necessárias para se iniciar o
processo. III – Inicio dos estudos de consultoria museológica para o
Museu Municipal. Nas reuniões citadas no item anterior, também foi
levantada a demanda de uma consultoria museológica para o museu
municipal, para ajudar na atualização ou desenvolvimento do regimento
interno, plano museológico e sua tipologia. Também foi comentado sobre a
possibilidade da criação de outros espaços culturais na cidade, para formar
um eixo histórico que poderia até ajudar no turismo regional. IV – Inicio de
estudos e testes de software de gestão de acervos culturais. A APHV,
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através do Conselheiro Sergio, iniciou alguns testes de um software livre
para gestão de acervo culturais. A ideia é demonstrar sua utilização ao
CONDEPAV e, numa segunda etapa, usar como teste-piloto o próprio
acervo da APHV. Uma terceira etapa seria sua utilização para os acervos
municipais, com prioridade ao acervo da reserva técnica do museu
municipal. Software sugerido é TAINACAN, que é gratuito. A Conselheira
Juliana colocou em votação, e por unanimidade foi aprovado que será
realizado um teste com o software supra citado junto ao material da reserva
técnica. V – Abertura do processo de tombamento da fachada das casas
da Rua 12 de Outubro. A Conselheira Alessandra Bufa informou que
houve pericia realizada por solicitação do Ministério Público (Dr. Tatsuo),
das casas da Rua 12 de Outubro nº 144, 152 e 160, e que o Ministério
Público
informou que deve ser interesse do município tombar este
conjunto de residências. Por sua vez, o CONDEPHAAT manifestou que o
Estado não tem interesse, em razão destes imóveis pertencerem a historia
apenas do município. A Conselheira Juliana informou que foi procurada
por telefone pela arquiteta Marilia Boccia, do Ministério Público, onde foi
manifestada a preocupação do Parquet, pela preservação histórica.
Proposta pela Presidente para tombamento pelo CONDEPAV, a decisão
ficou adiada ate que se faca uma busca do atual status dos processos junto
a prefeitura, uma vez que o Conselheiro Nivaldo informou a existência de
processo junto a municipalidade. O Conselheiro Ismael ficou responsável
por realizar esta busca no sistema informatizado da prefeitura. VI –
Extinção da Corporação Musical e criação do Corpo de Música de
Valinhos. O Conselheiro Jackson solicitou informacoes sobre a extinção
da Corporação Musical. O Conselheiro Andre Reis sobre a impossibilidade
de se efetivar o pagamento dos salários dos músicos em razão da forma de
contratação realizada em 1974. Em função desta contratação não mais se
admitida pela legislação atual, houve a necessidade de cessar o subsidios
dos músicos. A atual administração, juntamente com a então Secretaria de
Cultura, Maria Angela Giardelli optaram pela realização de concurso
publico, e a criação da Orquestra Jazz Sinfônica. Na ultima semana de
agosto, foi realizada a primeira reunião e ensaio entre os músicos
contratados para esta Orquestra. O Conselheiro Andre Reis, aproveitou o
momento para falar da importância histórica da Corporação Musical, e que
a solução escolhida poderia ser outra, com a adequação do estatuto pela
sua importância histórica. VII – Diligências aos bens históricos em
processo de tombamento. A Conselheira Juliana disse da necessidade de
se fazer uma diligencia nos bens já tombados pelo CONDEPHAAT e em
processo de tombamento pelo CONDEPAV, para se conhecer a real
necessidade e estado de conservação destes. Ficou decidido que a
Conselheira Juliana iria agendar, junto ao CONDEPHAAT, procedimento
para obtenção de cópia dos processos de tombamento dos bens localizados
em Valinhos. VIII – Restauração dos filmes do acervo do Museu
Municipal. O Conselheiro Vanderlei informou da possibilidade, e do
interesse de telecinagem deste material nos estúdios da TV século XXI.
Ficou decidida a criação de uma comissão, com os seguintes conselheiros
Bergamasco, Marcel, Andre, Mauro, Juliana e Sergio para contato junto a
TV Século XXI, para a telecinagem, e os tramites jurídicos necessários, uma
vez que os filmes pertencem ao acervo da Prefeitura. IX – Seleção de
nomes para realização de Depoimentos Históricos. A Conselheira
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Juliana apresentou a necessidade de se resgatar a historia viva de
Valinhos, com depoimentos
a serem gravados por pessoas que
participaram da historia recente de Valinhos.. Sugeriu o espaço da Antiga
Câmara Municipal para tal evento. Aprovada as propostas, ficou a
Conselheira Juliana encarregada de formalizar o pedido junto a Secretaria
de Cultura. Os Conselheiros sugeriram os seguintes nomes para integrar
esta primeira fase: 1.Antonio Mussolini; 2. Sr. Celani; 3. Arildo Antunes do
Santos; 4. Luiz Bissoto; 5. Edson Schavinato; 6. Pipo; 7. Assoeiro Bera; 8.
Prof Matede; 9. Wilson Vileva; 10. Gerson Pelegatti; 11. Antonio Trento; 12.
Fernando D Avila; 13. Mauro Barbosa; 14. Laerco Conti; 15. Sebastiao
Maria; 16. Dunga Santos; 17. Sapo Musseli; 18. Valmir Manprim; 19. Lais
Helena; 20. Gilberto (dono da casinha do figo); 21. Pe. Valdemar; 22. Nestor
Pisciotta; 23. Chico Parodi. X – Assuntos gerais – O Conselheiro Jackson,
convidou a todos os presentes para o evento mensal do Carro Antigo no
CACC – no domingo 19/08, das 9:00 as 13:00 horas. O Conselheiro Andre
comunicou que esta fazendo pós graduação, na USP, sobre o plano de
Cultura. Participam desta capacitação 34 cidades, e que muitas das ações
não são realizadas pelas dificuldades orçamentárias dos município. O
Conselheiro Sergio falou sobre a Cartilha Associação de Amigos de Museus
e sua adaptação para a APHV. Não havendo nada mais a tratar, as 20:31
horas, encerrou-se a reunião, da qual eu, Sergio Leandro Ferrari, redigi e
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada em reunião, para publicação
de seu extrato, na imprensa oficial do Município de Valinhos. Valinhos, 13
de agosto de 2018.
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