
Nº 04/2022

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

Amanda Pires de Paula Cassia Regina Andrade Pereira x

Cleber de Carvalho Lima Leda Pellico x

Alessandra Alves Andrade Sueli Fonseca

Maria do Carmo Lima Maria Francimeire da Silva x

Elienir Alves Lemos Lopes Rita de Cássia Ferreira

Gabriela Alves de Souza Thiago Henrique de Andrade

Tiago Pinheiro de Souza Silva x Anderson Paulo da Silva x

Tatiana Gonçalves de Oliveira Thalita Moura

Jackeline de Sales Barbosa Josiane Steck Feliciano

Tainah Baratella x Raquel Ramirez x

Márcio dos Santos Giovanna Rizzo

Alexandre Ferreira Amorim Moisés Moraes de Matos x

Daiany Cristine Bezerra de Oliveira x Dorivaldo Slobodian da Costa Galvão

Cintia de Gouveia Becari x Ingrid Ferreira x

Willian Cesar Polli Ronielber Francisco Dias Damasio

Ata nº04/2022 da Reunião Extraordinária do CMPC para assuntos destacados na pauta datada em
07.04.2022 do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Aos doze dias de abril de 2022, deu-se início, às dezoito horas e trinta minutos, a reunião extraordinária do
CMPC, via Google Meet (link:https://meet.google.com/wns-zkof-qqb). Estiveram presentes: Mariana
Menezes, Cintia de Gouveia Becari, Tainah Baratella, Cássia Pereira, Daiany Oliveira, Raquel Ramirez, Leda
Pellico,  Maria Francimeire Silva, Ingrid Ferreira, Moisés Matos, Thiago Pinheiro e Anderson Silva.

A presidente Mariana iniciou os trabalhos esclarecendo a situação da Conselheira Leda Pellico, que possui
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contrato junto com a Assistência Social com o Projeto Ação Cidadão, o contrato vencerá no mês de

setembro de 2022, como trata-se de trabalho social não há impedimento dela participar do Conselho

devido não haver vínculo permanente, porém caso algum membro queira melhores esclarecimentos está

aberta a solicitação de documentos.

Mariana também esclareceu quanto ao evento que aconteceu no último final de semana, foi um evento

particular Missão 4x4, onde não houve a participação da Diretoria de Cultura na decisão dos artistas e

artesãos que participaram, sendo a responsabilidade de escolha do organizador do evento, Sr. Rafael

Batista.

Haverá um evento em parceria com o Hotel Fazenda Morada do Verde, o 1º Festival Gastronômico da

cidade, será uma competição para escolha de pratos típicos do Município, sendo dia 19/04/22 às 11:00 h.

Participarão os conselheiros: Mariana, Tiago, Meire e Raquel, representando o nosso conselho.

Após os esclarecimentos e recados, iniciamos com a discussão para a aprovação da Ata nº 03/2022 da

última reunião, disponibilizada no aplicativo WhatsApp, sendo aprovada por unanimidade pelos

Conselheiros.

Tivemos 86 artistas participando das Câmaras Setoriais, realizadas nos dias 01, 02 e 03/04, para a

elaboração do Plano Municipal de Cultura. A Conselheira Raquel nos contou que houve grande participação

dos músicos da Cidades, com muitas propostas e desejo de mudanças, onde foi criado um grupo de

whatsapp com todos para mapeamento dos artistas deste segmento. A Conselheira Cássia também nos

informou, via chat, que o segmento de Artes Plásticas também criou um grupo no whatsapp. Este tipo de

ação ajuda muito para a elaboração do plano.

Para desmistificar o pensamento de distanciamento do Poder Público e Sociedade Civil , seguindo estas

ações de mapeamento, a Presidente Mariana solicitou aos conselheiros ideias que auxiliem neste

mapeamento dos artistas de cada segmento. A conselheira Leda explicou da dificuldade quanto à

divulgação de eventos, que há necessidade de mais transparência na informação dos participantes e

organizadores para que nós possamos informar de forma clara e objetiva os artistas e sociedade civil

quando somos questionados. A conselheira Ingrid deu a ideia de cadastrar os artistas via rede social, por

formulários e a conselheira Leda concordou em realizarmos todos os tipos de ações para este

mapeamento, seja redes sociais. Outra ideia que surgiu é criar uma campanha, chamada de “Conselho

Visita”, onde haverá visitas dos conselheiros em projetos ou outros trabalhos destes artistas e trazer estas

pessoas para conhecerem os trabalhos.
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A Mariana informou que logo iniciarão os Mutirões, onde os conselheiros poderão ter mais contato com

estes artistas, pois o evento acontecerá em diversos bairros.

Quanto à dificuldade dos artistas abrirem a MEI para poderem participar das contratações perante ao

poder público, foi sugerido organizar um curso em parceria com o SEBRAE para incentivo da abertura da

MEI, regularizando a situação do artista. O conselheiro Thiago sugeriu o nome do programa “Artista é

Profissão - profissionalizar seu trabalho é uma arte”.

A presidente Mariana informou sobre o edital aberto para Credenciamento de Artistas, para contratação

em eventos que a Cultura poderá realizar, dentro das regras da gestão pública. Este credenciamento

também ajuda no mapeamento dos artistas do Município, a Mariana reforçou que é necessário melhorar a

divulgação deste Edital perante o Poder Público, porém nós conselheiros podemos ajudar nesta divulgação

enviando o link do edital ou até mesmo informando o interessado a ir até a Diretoria de Cultura para

orientação.

A Mariana levará as propostas que surgiram durante esta reunião para a Gestão analisar.

Sobre o retorno das reuniões presenciais ou permanecer online foi aberta votação e a maioria escolheu

manter o modo online.

Nada havendo mais a tratar, às dezenove horas e cinquenta e oito 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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