
Nº 02/2022

Ata nº02/2022 da Reunião Extraordinária do CMPC para assuntos destacados na pauta datada em
08.03.22 do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Aos oito dias de março de 2022, deu-se início, às dezoito horas e trinta minutos, a reunião extraordinária
do CMPC, via Google Meet (link:https://meet.google.com/sco-aduu-vcf). Estiveram presentes: Mariana
Menezes, Diego Ramos, Thalita Moura, Camila Marujo, Grace Carreira, Maria do Carmo Lima, Meire Silva,
Jean Carlo Cunha, Paulo dos Santos, Thiago Andrade, Alessandra Andrade, Leda Pellico, Tainah Baratella,
Cintia Gouveia, Moisés Moraes, Cleber Lima, Raquel Ramirez, Cassia Regina, Alexandre Amorim, Josiane
Feliciano, Sueli Fonseca, Lucas Rodrigues e Adriano Garcia.
O Gestor de Cultura, Sr. Jean, iniciou os trabalhos explanando a importância da elaboração do Plano

Municipal de Cultura com a participação de todos os segmentos: Poder Público, Sociedade Civil e
Sociedade Civil Organizado e nos convidou a participar dos bate-papos sobre Turismo no dia 09.03.22 e
sobre Cultura no dia 11.03.22, sendo as 18:30 h e as 19:00 h, respectivamente,  no Centro Cultural.
Após isso, o Sr. Jean passou a palavra para a Presidente deste Conselho, Mariana Menezes, que nos
convidou a participar dos eventos culturais que ocorrerão no município neste mês de março, sendo: 1º
encontro de Artesãos no dia 19.03.22, exposição “Eu e as cores somos um” dos dias 18 à 25.03.22, a
vernissage exposição "Patrimônios" no dia 18.03.22 e a sessão solene no dia 21.03.22 em comemoração ao
aniversário da Cidade.
A Conselheira Thalita Moura explicou que por motivos de trabalho, não poderá acompanhar as reuniões de
forma presencial. Na reunião passada, a Conselheira Ingrid também nos comunicou da dificuldade em
acompanhar devido ao curso que está fazendo. Colocado em votação para a participação das Conselheiras
em formato híbrido, houve 10 votos concordando com a forma de participação de ambas.
As convidadas Camila Marujo e Grace Carreira, da empresa Núcleo Criativo Gestão, iniciaram se
apresentando com suas experiências profissionais na área cultural e as explicações de como será elaborado
o Plano Municipal de Cultura de forma participativa, englobando todas as áreas do Poder Público,
Sociedade Civil, Sociedade Civil Organizada e Conselho Municipal de Políticas Culturais de forma que todos
entendam a responsabilidade de cada um. Inicialmente teremos câmaras setoriais para discussão do
Diagnóstico para entendermos quais as necessidades culturais do nosso município para a elaboração do
plano, respeitando os artigos previstos na Lei Federal (Plano Nacional de Cultura).
É importante frisar que primeiro será necessário a aprovação do Sistema Municipal de Cultura, uma lei que
organiza a cultura do município, que deverá ser aprovado na Câmara, para depois a elaboração e aprovação
do Plano Municipal de Cultura.
Foi apresentado o seguinte cronograma para início das câmaras setoriais:

cmpc.clp@gmail.com

https://meet.google.com/sco-aduu-vcf


Foi proposto que a câmara referente a música fosse alterada para domingo (03/04/22) na parte da manhã
das 9:00 às 11:00 h, devido aos músicos trabalharem aos sábados.

Às 20:20 HORAS deu-se por encerrada a reunião.
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