
Nº 05/2022

Lista de presença

Membros do Poder Público Membros da Sociedade Civil

Mariana de Menezes Guedes x Adriano Garcia Pires

Jean Carlo Leite da Cunha x Lucas Rodrigues dos Santos x

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

Maria do Carmo Lima Maria Francimeire da Silva x

Elienir Alves Lemos Lopes x Rita de Cássia Ferreira

Gabriela Alves de Souza Thiago Henrique de Andrade x

Tiago Pinheiro de Souza Silva Anderson Paulo da Silva

Tatiana Gonçalves de Oliveira Thalita Moura

Jackeline de Sales Barbosa Josiane Steck Feliciano x

Tainah Baratella x Raquel Ramirez

Márcio dos Santos Giovanna Rizzo

Alexandre Ferreira Amorim x 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 Ronielber Francisco Dias Damasio

Ata nº05/2022 da Reunião Ordinária do CMPC para assuntos destacados na pauta datada em 20.04.2022
do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Aos vinte e seis dias de abril de 2022, deu-se início, às dezoito horas e trinta minutos, a reunião ordinária
do CMPC, via Google Meet (link: https://meet.google.com/ymd-wjky-ric ). Estiveram presentes: Mariana
Menezes, Cintia de Gouveia Becari, Elienir Alves Lemos Lopes, Tainah Baratella, Leda Pellico, Thiago
Andrade, Alessandra Andrade, Paulo Santos, Cassia Pereira, Alexandre Amorim, Jean Carlo Cunha, Meire
Silva, Josiane Feliciano, Lucas Rodrigues e Moisés Matos.

A presidente Mariana iniciou os trabalhos com a leitura para aprovação da Ata nº 04/2022 da última
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reunião, disponibilizada por e-mail, sendo aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.

Iniciando a pauta, aconteceu o evento para o festival gastronômico no último dia 19/04/22, no Hotel

Morada do Verde, foi uma primeira conversa para que o evento aconteça em julho e foi escolhido a carne

de porco como ingrediente principal, sendo o mais democrático para os estabelecimentos do município.

Durante o evento também poderão acontecer programações artísticas nos estabelecimentos participantes,

que serão discutidas com propostas para a próxima reunião. Para isso é necessário ter artistas suficientes

cadastrados para o chamamento deste evento, por meio do credenciamento que está aberto.

Podem acontecer vários eventos como: exposições, saraus, rodas de samba, capoeira, live paint e outras

sugestões apresentadas pelo Conselheiro Jean.

A presidente Mariana também informou que entrará em férias durante o mês de maio.

Foi acordado montar-se uma escala dos Conselheiros para os Mutirões, onde podemos pré-cadastrar os

artistas que estiverem no local e apresentar os projetos que estão em andamento e os futuros. A

programação da escala será disponibilizada pelo grupo do Whatsapp do Conselho.

Mariana também nos informou que hoje a Cultura recebeu a ordem de serviço para a elaboração do

projeto de Reforma do Cine Teatro.

Mariana apresentou a arte para a campanha de divulgação do credenciamento dos artistas “Artista é

Profissão”, elaborado pelo Tiago Pinheiro da Comunicação e também Conselheiro, a arte foi aprovada por

unanimidade por todos.

Nada havendo mais a tratar, às dezenove horas e vinte e quatro 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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