Em junho de 2003, o Regente Robertinho Mori, com o apoio da
Sociedade Pró-Música, formalizou o projeto de Estruturação,
criação e implantação de um núcleo de educação musical para
instrumentos de cordas, visando formar uma Orquestra
Filarmônica e uma Banda Municipal na Cidade de São Carlos.
No mesmo ano, através de um projeto de lei de
sua autoria, veio a Lei 13.220/03 que denominou
esse núcleo de educação musical de Escola Livre
de Música “Maestro João Sepe”. Esta Lei,
enalteceu a personalidade do carlopolitano
Maestro João Sepe, que, devido ao seu trabalho e
dedicação à música, foi titular de uma das
Cadeiras do Conservatório Dramático e Musical de
São Paulo.

Em 20 de fevereiro de 2004, houve a constituição da Associação de
Artes de São Carlos – AASC em substituição à Sociedade Pró-Música,
que deixou de existir.
A AASC é uma organização da sociedade civil de interesse público,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade a promoção de atividades culturais, educacionais e de lazer; a
promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico; a promoção gratuita da educação para a arte em todas as suas
manifestações, oferecendo e desenvolvendo o ensino profissional ou
profissionalizante na área de concentração de suas atividades.
Apoiada por altos representantes da Arte Musical, como o Maestro Túlio Colacioppo – Regente Titular da Orquestra Sinfônica do
Município de São Paulo; Prof. Antônio Carlos Neves Campos – Professor do Conservatório Musical de Tatuí e empresas
particulares que se propuseram a ajudá-los em gestão junto ao Ministério da Cultura, puderam concretizar os objetivos da
Escola Livre de Música “Maestro João Sepe”, tornando-se uma das pioneiras a receber na cidade a caracterização de OSCIP,
tendo, desde a sua formação, o total apoio e voluntariado do regente e vereador Robertinho Mori.

Os Convênio firmado com a Prefeitura Municipal possibilitou a contratação de
professores qualificados contribuindo assim para o aumento do número de
alunos atendidos gratuitamente pela Escola Livre de Música “Maestro João
Sepe”.

A IDÉIA CRIOU FORMA...
VISIONÁRIOS SONHAM... CRIAM... REALIZAM!
Com a Lei 13.493 de 27 de 2004, de autoria do vereador Robertinho, foi
cedido para a AASC, pelo governo municipal, uma área institucional de
7.458m², pelo período de 50 anos, onde atualmente está em fase de
construção um local que abrangerá as várias modalidades de Arte,
inclusive é neste local que funcionará a Escola Livre de Música “Maestro
João Sepe”, hoje localizada em imóvel alugado na Rua Jesuíno de Arruda,
1598, Centro. E mais tarde, a Lei 13.942 de 08 de Dezembro de 2006, veio
denominar a área como: PARQUE DAS ARTES “JOSÉ SIDNEY LEANDRO”
(homenageando o Professor Leandro, fez-se jus a um grande incentivador
das artes plásticas, cênicas e visuais de nossa cidade).

09/12/2006 - Colocação da
pedra fundamental no local
da construção.

Diretoria da ASSC buscando apoio do Vereador Robertinho Mori - Analisando o projeto e conhecendo a área

PROJETO PARQUE DAS ARTES “JOSÉ SIDNEY LEANDRO”
O projeto surgiu da idealização de homens como, o Dr. Paulo Estevão Cruvinel (pesquisador da Embrapa Instrumentação
Agropecuária), Dr. Marco Antônio Nagliatti (engenheiro civil) e o Regente Roberto Mori Roda, junto com toda a Diretoria da
Associação de Artes de São Carlos – AASC.
E foi das mãos do renomado arquiteto paulistano Dr. Fábio Penteado, o mesmo que auxiliou no projeto do Shopping Center
Iguatemi São Carlos, que o sonho começou a adquirir formas e cores.

No projeto ainda estão presentes o
trabalho dos engenheiros Marco Antonio
Nagliati, Edno Aparecido Messias de
Miranda, Sérgio Murilo de Oliveira
Benedicto e do arquiteto César Sampedro.

Com o projeto pronto, este foi encaminhado ao Ministério da Cultura a fim
de buscar incentivo através da Lei Rouanet (PRONAC n°. 076699), onde foi
aprovado em Julho/08 tendo o Edital do Diário Oficial saído em 28 de
Outubro do mesmo ano, autorizando a captação de recursos no valor de
R$ 725.050,64 visando auxiliar no andamento da obra do Parque das
Artes.

Devido a inúmeros obstáculos, principalmente pela busca da preservação ambiental da área, a obra tem caminhado graças ao
apoio incessante do vereador Robertinho Mori, que através de emenda parlamentar, permitiu que o projeto fosse criado e toda
a fundação da obra realizada.

O próximo passo, com o apoio do poder público, é finalmente levantar as paredes e concretizar o sonho de um local ímpar, que
em um futuro próximo, abrigará atividades culturais, intelectuais e artísticas – a Arte vivenciada sobre todas as suas formas!
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2005 – Audição na Sede Social do São Carlos Clube

Ilustre músico carlopolitano, Prof. David Saidel, foi coordenador da Escola Livre de Música “Maestro João Sepe” nos anos de
2006-2009

2006 – Audições na Sede Social do São Carlos Clube

Dr. Elício De Cresci prestigiando a apresentação

2006 - Visita da AASC à Weril instrumentos musicais - SP

A Escola recebeu a visita ilustre dos
Músicos: LUIS MARQUES RIBEIRO e do
saudoso SERAFIM BATARCCI.

Apresentação com a casa cheia!

2008 – Audição dos Alunos e Grupos da Escola Livre de Música
no Auditório do Diocesano La Salle

2008 – Audição Especial da Orquestra de Violões e Musicalização Infantil no
Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão

2009 - Audição no São Carlos Clube

2009 - Apresentação Espaço Cidadão - CAIC

2010– Audição na Sede Social do São Carlos Clube

2011 - Audição no São Carlos Clube

Os alunos e a Sec. Mun. de Educação
Lourdes Moraes visitaram a ELM “Maestro
João Sepe” e foram recebidos pelo Coord.
Voluntário Robertinho Mori e Fernando
Cnrkrovic – Tesoureiro da AASC.

Em 2011 a Escola comemorou 8 anos de existência e foi feita uma audição no
Teatro Municipal na qual os alunos se apresentaram em grande estilo.

Em 2011 a Escola também fez uma apresentação na Oficina Cultural

2012
Ensaios

Visita dos alunos da Escola
Carmine Botta

Homenagem as mães

I Encontro de Professores,
alunos e Diretores da AASC

A TRILHA ECO-CULTURAL
Ao lado do Parque das Artes “José Sidney Leandro”, foi reservado um espaço
para a criação da Trilha Eco-Cultural. Um projeto do vereador Robertinho
Mori, que idealizou um espaço onde os carlopolitanos pudessem se exercitar
fora das vias públicas, com segurança e tranquilidade. Um refugio natural em
meio a paisagem urbana, um recanto de paz, cultura e lazer.
Em abril deste ano, em reunião com o Sr. Rubens Hashimoto da empresa
Simetria Gestão de Meio Ambiente, responsável pelo desenvolvimento do
projeto e o amigo e parceiro neste projeto, o produtor rural Flávio
Marchesin, discutiu-se a implantação da trilha ecológica na área verde de
Reserva legal e Ambiental do Parque Faber II, denominada como "Dr. Samuel
Murgel Branco", através da Lei de n° 13.375/04 de sua autoria.
Para a realização do projeto e obras o Vereador já destinou de sua Emenda
Parlamentar o valor de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setessentos reais)

Paulo Mancini (Coord. Meio Ambiente), João Pedrazani (Ex Secr.
Governo), Vereador Robertinho Mori, Emerson Leal (Vice-Prefeito),
Prefeito Oswaldo Barba, Rosoé Donato (Secr. Planejamento e Gestão)
e João Batista Müller.

