
Nº 03/2022

Lista de presença

Membros do Poder Público Membros da Sociedade Civil

Mariana de Menezes Guedes X Adriano Garcia Pires

Jean Carlo Leite da Cunha Lucas Rodrigues dos Santos

Vitor Langue Hashimoto Paulo dos Santos X

Amanda Pires de Paula Cassia Regina Andrade Pereira X

Cleber de Carvalho Lima Leda Pellico X

Alessandra Alves Andrade X Sueli Fonseca X

Maria do Carmo Lima X Maria Francimeire da Silva X

Elienir Alves Lemos Lopes Rita de Cássia Ferreira

Gabriela Alves de Souza Thiago Henrique de Andrade X

Tiago Pinheiro de Souza Silva X Anderson Paulo da Silva

Tatiana Gonçalves de Oliveira Thalita Moura

Jackeline de Sales Barbosa Josiane Steck Feliciano

Tainah Baratella X Raquel Ramirez

Márcio dos Santos Giovanna Rizzo

Alexandre Ferreira Amorim Moisés Moraes de Matos X

Daiany Cristine Bezerra de Oliveira Dorivaldo Slobodian da Costa Galvão

Cintia de Gouveia Becari X Ingrid Ferreira

Willian Cesar Polli X Ronielber Francisco Dias Damasio

Ata nº03/2022 da Reunião Ordinária do CMPC para assuntos destacados na pauta datada em 28.03.2022
do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Aos vinte e nove dias de março de 2022, deu-se início, às dezoito horas e trinta minutos, a reunião
ordinária do CMPC, via Google Meet (link:https://meet.google.com/rqw-pirg-kkb). Estiveram presentes:
Mariana Menezes, Maria do Carmo Lima, Meire Silva, Paulo dos Santos, Thiago Andrade, Alessandra
Andrade, Leda Pellico, Tainah Baratella, Cintia de Gouveia Becari, Moisés Moraes, Cassia Regina, Sueli
Fonseca, Willian Polli e Thiago Pinheiro.

A presidente Mariana iniciou os trabalhos com a discussão para a aprovação da Ata nº 02/2022 da última
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reunião, disponibilizada no aplicativo WhatsApp, sendo aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.

A conselheira Leda Pellico informou sobre as reuniões da trilha dos artesãos, uma capacitação em parceria

com o SEBRAE, sendo 4 encontros onde são tratados vários pontos para o gerenciamento do negócio. Citou

a importância de abordagem aos temas de gestão de redes sociais para os fins pretendidos e finalizou

dizendo que, apesar dos problemas com o link para a reunião on-line, a participação e a aceitação foram

boas. A Presidente Mariana concordou com a colega e fez o questionamento aos presentes sobre o que

fazer para melhorar o turismo na cidade e que acredita nos efeitos positivos que a trilha dos artesãos traz

para a categoria.

Nesta semana está acontecendo também o workshop de dança, às terças e quintas das 08h às 11h até o dia

29/05/2022. Infelizmente a dança teve baixa adesão nas audições e este workshop dará a oportunidade

para quem não pôde participar anteriormente das audições para a formação do Corpo Estável da Dança.

Contudo, a Presidente Mariana sentiu que não houve adesão por parte do público de interesse, pois

apenas cinco candidatos compareceram às audições. Para a conselheira, devemos avaliar se o motivo para

a baixa adesão se deve a falta de artistas ou à divulgação pela municipalidade. Pediu aos demais

conselheiros ajuda nesse sentido.

O representante da cadeira de dança, Thiago Andrade afirmou que repassou aos colegas a informação

sobre as audições e que não pode ser certeiro no motivo pelo qual houve desinteresse pelos artistas,

porém acredita no fato das pessoas ainda não enxergarem consistência no projeto. Para Thiago, grande

parte dos artistas, alguns já com trabalhos no exterior, não tem oportunidades na dança, necessitando

buscar empregos em outras áreas. Citou ainda que essa situação não acontece somente em nossa cidade,

pois outras da região, incluindo Jundiaí, passam pelos mesmos problemas. Paulo dos Santos questionou

sobre a divulgação, pois muitos de seus amigos não tinham conhecimento das audições. A presidente

Mariana agradeceu as explanações dos Conselheiros, concordou que devemos analisar a situação e

melhorar pontos pertinentes, inclusive da divulgação. E informou que a Prefeitura tem providenciado

melhorias para adequar a sala para os ensaios do Corpo estável de Dança e Teatro.

Iniciaram também na última semana os ensaios dos Corpos Estáveis de Teatro, Dança e Jazz Orquestra,

sendo o Teatro e Dança às terças e quintas e a Jazz Orquestra às quintas-feiras.

O projeto de lei para as bolsas dos Corpos Estáveis irá para a Câmara na próxima semana, pois não foi

possível enviar nesta semana devido a trâmites burocráticos.

Foi inaugurada também a “Estante Literária” no saguão do Paço Municipal, que está sendo bem recebida,
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mas que não é a única iniciativa relacionada à literatura em nossa cidade. Mariana elucidou sobre o fato de

a cidade ter um público leitor e que os dados mostram um grande volume no empréstimo de livros e outras

publicações, além do cadastramento de novos sócios, nas bibliotecas municipais, sobretudo a do bairro de

Botujuru. Na ocasião, foi elogiado o trabalho das servidoras Ana Fadigatti e Duda que por anos prestaram

seus serviços ao espaço, indo até mesmo aos espaços públicos para chamar novos sócios. Ainda sobre

livros, o conselheiro Paulo contou que está trabalhando em publicações para colorir, sendo que a intenção

é distribuir exemplares físicos aos professores e disponibilizá-lo também em formato digital para todo e

qualquer interessado. Mariana sugere que esta ação componha a Semana do Patrimônio, prevista para o

mês de agosto. A presidente Mariana também agradeceu a presença de todos que foram ao Vernissage da

Exposição Patrimônios que aconteceu no dia 18/03/2022 no saguão do Paço Municipal e está aberta ao

público até o dia 15/04/2022 de segunda à sexta das 09h às 15h. A Conselheira Alessandra juntamente com

a Mariana e os Conselheiros Paulo e Moisés, estão organizando a visitação dos alunos à exposição.

Está previsto ainda a organização da Semana do Patrimônio, possivelmente na semana do dia 17 de agosto.

Também está aberto o credenciamento de artistas do município que poderão participar dos calendários de

eventos da cidade, terão lives e vídeos para a divulgação deste credenciamento.

Finalizando os assuntos da pauta, foi explanado sobre o projeto de lei que dispõe sobre o Sistema

Municipal de Cultura. Como a minuta foi disponibilizada anteriormente aos membros, Mariana questionou

se alguém teria alguma objeção sobre o documento. Mariana mencionou que os três primeiros capítulos

da lei são dispositivos gerais dispostos, inclusive, na Constituição Federal e no Plano Nacional de Cultura.

Todavia, os pontos posteriores são focados na realidade de nosso município. Há intenção de que a lei seja

aprovada, contudo ainda necessitam esperar a reforma administrativa acontecer e que o projeto vá para

votação na Câmara dos Vereadores e que todos esses trâmites demandam tempo. A conselheira Tainah

Baratella, representante da Divisão de Apoio Ambiental, comentou a relevância do tema como, por

exemplo, as Pracinhas da Cultura e as já citadas bibliotecas.

A conselheira Lena também se posicionou favorável, porém colocou em discussão a imagem distorcida que

muitos artistas, dos mais diferentes eixos, têm da administração pública, fazendo com que as ações

propostas pela municipalidade tenham baixa adesão. Mariana concordou com a colega, citando que

também teve essa mesma percepção quando visitou os artistas, porém acredita que pode haver mudanças

positivas, pois a prefeitura está trabalhando em ações para que haja maior engajamento do público

interessado.
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A conselheira Cássia Regina declarou que considera importante a participação de todos para que a

divulgação das ações seja realizada de maneira mais ampla, atingindo o maior número de pessoas e sugeriu

até mesmo vídeos para atrair a atenção. Os conselheiros Paulo e Tainah acharam interessantes. Mariana

não apenas concorda, como também requisitou aos membros que também realizassem vídeos.

Nada havendo mais a tratar, às dezenove horas e trinta minutos ocorreu o encerramento, e esta vai por

mim, Cintia de Gouveia Becari, lavrada e assinada pela presidente Mariana Menezes após aprovação da ATA

pelos demais conselheiros.

Mariana de Menezes Guedes
Presidente do CMPC
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Cintia de Gouveia Becari
1º Secretária do CMPC
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