
 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMPC 

 

Aos 10 de julho de 2020, realizou-se, via online pela plataforma Google Meet, a reunião 

do Conselho Municipal de Políticas Culturais, estando presentes: Marcos Pardim (titular da 

cadeira do Departamento de Cultura e Eventos, Alcione Donatte (titular da cadeira de Artes 

Plásticas, Amanda dos Santos (titular da cadeira de Música), Lilian Gutierrez (titular da cadeira 

de Artesanato), Wilson Caveden (titular da cadeira da Secretaria de Educação), Ivan Teixeira Jr. 

(titular da cadeira de Cultura Popular). 

Pauta sugerida: 

• Chamada para eleição de conselheiros para as cadeiras faltantes da sociedade civil 

(Literatura titular, Literatura suplente, Dança titular, Dança suplente, Música suplente, Artes 

Plásticas suplente, Artesanato suplente, Teatro suplente). 

Foi conversado que será necessário a elaboração de um formulário Google para a 

inscrição na eleição, contendo: nome, atuação em Campo Limpo Paulista, porque deseja 

disputar a vaga e qual vaga de interesse. A conselheira Amanda se dispôs a realizar o formulário 

no email do Conselho. 

Foi discutido como se realizaria a eleição. Marcos sugeriu que fizesse um formulário para 

os eleitores, para quem quisesse votar. No entanto, essa ideia não foi acatada e assim, ficou 

decidido que poderia votar quem estivesse na reunião online, no dia da eleição. Decidiu-se que 

a eleição ocorreria por Google Meet, onde cada candidato de cada cadeira se apresentaria. Na 

votação de cada cadeira, os eleitores escreveriam no chat da reunião online o nome da pessoa 

em que estaria votando. 

Ficou decidido que o período de inscrição para a eleição será de 14/07/20 à 24/07/20 e 

a eleição será dia 28/07/20. Discutiu-se também a respeito da conta aberta para o recebimento 

do valor da Lei Aldir Blanc, onde o conselho gestor de fiscalização dessa conta será o próprio 

conselho, onde participará do processo de efetivação da lei e será informado das ações. 


