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Prezado Presidente, 
ENTRA J 

Hora~ {a) 

Acuso o recebimento da Moção Nº 19/15 aprovada pela Câmara Municipal de 
Bauru no dia 30 de março de 2015, a respeito da Oficina Cultural Glauco Pinto 
de Moraes. 

Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que a Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo compartilha da preocupação dos Senhores Vereadores 
quanto à qualidade da política pública cultural realizada, neste caso específico, 
na cidade de Bauru. É parte das nossas diretrizes mais básicas prestar serviço 
de qualidade e de forma descentralizada em todo o Estado de São Paulo, de 
forma a promover a inclusão cultural plena da população paulista. É neste 
sentido que o Governo do Estado de São Paulo tem atuado nas últimas 
décadas, construindo e fortalecendo programas culturais que são referência 
para todo o País. 

No entanto, como é de conhecimento dos Senhores Vereadores, 2015 é um 
ano de economia atípica, com retração que tem provocado prejuízos a todos os 
setores da sociedade brasileira. Não é diferente com o Governo do Estado de 
São Paulo, que precisou adotar medidas de responsabilidade fiscal para ajustar 
sua capacidade de investimento ao orçamento disponível. Este ajuste atingiu 
indistintamente todas as áreas do Governo, entre elas, a da Cultura. 

Cientes da necessidade de reduzir ao mínimo os prejuízos à população, temos 
buscado concentrar as medidas de economia nos custos administrativos, 
preservando os programas no que são seus objetivos centrais. É neste sentido 
que, em conjunto com a Poiesis - Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à 
Literatura, decidiu-se pela reestruturação do programa Oficinas Culturais em 
cinco municípios em que suas sedes funcionavam em imóveis alugados. 

Nestas localidades - a cidade de Bauru inclusa - o programa passou a realizar 
suas atividades em espaços cedidos pelas Prefeituras e entidades parceiras. O 
cerne do programa Oficinas Culturais, no entanto, permanece inalterado: 
as atividades continuam normalmente na cidade de Bauru e nos demais 
municípios da região, como já ocorria e como continuará ocorrendo. Não 
se pode, portanto, falar em prejuízo à população. 

Na cidade de Bauru, os trabalhos estão ocorrendo em cinco locais (Secretaria 
Municipal de Cultura, Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, Projeto 
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Colmeia, Anfiteatro Guilhermão/Unesp e Praça Rui Barbosa). Apenas neste 
trimestre (abril a junho), há 16 atividades programadas na cidade, com 
621 va as dis oníveis. Outras 80 va as estão dis oníveis em uatro 
atividades em municípios do entorno - Barra Bonita, guas de Santa 
Bárbara, ltapuí e Presidente Alves. 

Cumpre lembrar, ainda, que a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
está no presente momento reformando a sede original da Oficina Cultural 
Glauco Pinto de Morais, com investimento de R$ 3,8 milhões. As obras seguem 
normalmente até o fim do ano e a nossa expectativa é de que, com a melhora 
do quadro econômico nacional e normalização do orçamento da Secretaria, 
possamos rediscutir a reativação da sede em Bauru. 

Atenciosamente, 

VEREADOR ANTONIO FARIA NETO 
Presidente da Câmara Municipal de Bauru 
Praça D. Pedro li , 1 - 50 - centro 
17015-230 - Bauru - SP 
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