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Nº 06/2022  

 

Lista de presença 

Membros do Poder Público Membros da Sociedade Civil 

Mariana de Menezes Guedes       Adriano Garcia Pires x 

Jean Carlo Leite da Cunha x Lucas Rodrigues dos Santos  

Vitor Langue Hashimoto  Paulo dos Santos x 

Amanda Pires de Paula  Cassia Regina Andrade Pereira  

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  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  

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 nº06/2022 da Reunião Ordinária do CMPC para assuntos destacados na pauta datada em 30.05.2022 
do Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2022, deu-se início, às dezoito horas e quarenta minutos, a reunião 
ordinária do CMPC, via Google Meet (link:  https://meet.google.com/ymd-wjky-ric ). Estiveram presentes: 
Adriano Garcia Pires, Cintia de Gouveia Becari, Tainah Baratella, Leda Pellico, Thiago Andrade, Alessandra 
Andrade, Paulo Santos, Alexandre Amorim, Jean Carlo Cunha, Meire Silva e Moisés Matos.  
 

 O vice-presidente Adriano iniciou os trabalhos com o primeiro assunto da pauta sobre a reforma 
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administrativa e passou a palavra para o Conselheiro Jean, que informou que na última terça-feira 

(24/05/2022) houve a aprovação na Câmara Municipal da reforma administrativa, onde foi criada a 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Informou também que devido às alterações administrativas que 

estão acontecendo, foi solicitada a prorrogação em 10 dias do contrato para a elaboração do PMC - Plano 

Municipal de Cultura, foi aberto votação e aprovado em unanimidade pelos conselheiros 

O Conselheiro Jean explicou a criação dos Corpos Estáveis de dança, teatro e música e os mesmos irão estrear 

no dia 30 de junho de 2022 no espaço do Mirante (Cristo). O convite está aberto a todos os conselheiros 

para conhecer o trabalho destes corpos, sendo a confirmação até dia 15 de junho de 2022, por listagem pelo 

grupo de whatsapp. O conselheiro Thiago perguntou quanto à capacidade de público, pois somente serão 

distribuídos poucos ingressos. O Jean explicou que infelizmente o evento não será aberto ao público devido 

a capacidade de pessoas no local, por ser uma noite de estreia a ideia é propor um jantar no espaço para 

apresentar o projeto para os gestores do poder público, câmara municipal, conselhos e possíveis 

patrocinadores do programa, a fim de mostrar o quão importante são os Corpos Estáveis para a cultura do 

município. 

O conselheiro Thiago também trouxe algumas reclamações apresentadas a ele pela equipe de dança - sala 

de ensaio suja, que eles chegam mais cedo para limpar, sala sempre trancada, não havendo tempo de 

executar a limpeza antes da aula. O Jean explicou que pode ter acontecido, pois a faxineira estava afastada 

devido a um problema de saúde, que foram os próprios funcionários da Cultura que estavam limpando o 

espaço, mas o Jean irá conversar com todos os componentes da dança na próxima quinta-feira. 

Sobre os mutirões, houve alguns atrasos devido às alterações administrativas que estão acontecendo, sendo 

dia 25/06, o primeiro a acontecer no Jardim Vera Regina. 

Neste final de semana acontecerão os seguintes eventos: duas festas de Santo Antônio das paróquias de 

Botujuru e Campo Verde e o Circuito Paulista de Velocross. 

O Jean solicitou para a Conselheira Cintia falar dos andamento das obras da Pracinha da Cultura (Praça CEU) 

e o projeto do Cine Teatro. Esta apresentou aos conselheiros rapidamente sobre o projeto da Praça CEU, da 

integração de Cultura, Esporte, Educação e Assistência Social e que, devido a muitos desafios, as obras foram 

retomadas em março deste ano com uma nova empresa, que já executou as limpezas interna e externa e no 

momento estão reconstruindo a parte elétrica interna do prédio e pintura do térreo. Sobre o Cine Teatro, 

hoje pela manhã houve a apresentação do anteprojeto da reforma do espaço pela empresa contratada. 

Serão executadas algumas pequenas alterações e que no final de julho terá o projeto completo com 
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orçamento, para que o Poder Público possa pleitear recursos para executar a reforma do espaço. 

O Jean também solicitou a palavra da Conselheira Leda sobre a assembleia de eleição da Diretoria da 

Associação dos Artesãos, que nos solicitou ajudar a divulgar o evento que já tem um número muito bom de 

associados e mostrar para o município que há muitos artistas neste ramo. 

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

mim, Cintia de Gouveia Becari, lavrada e assinada pelo vice-presidente Adriano Garcia Pires após aprovação 

da ATA pelos demais conselheiros. 

 

Adriano Garcia Pires 
Vice Presidente do CMPC 

Biênio 2022-2023 
 

 
 

Cintia de Gouveia Becari 
1º Secretária do CMPC 
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