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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

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 x Maria Francimeire da Silva

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 x

Márcio dos Santos Giovanna Rizzo

Alexandre Ferreira Amorim Moisés Moraes de Matos

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 nº 07/2022 da Reunião Ordinária do CMPC do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2022, deu-se início, às dezoito horas e minutos, a reunião
ordinária do CMPC, via Google Meet (link:https://meet.google.com/rcr-tvgu-ajb?pli=1&authuser=1 ).
Estiveram presentes: Cintia de Gouveia Becari, Tainah Baratella, Paulo dos Santos, Mariana Menezes, Leda
Pellico, Maria do Carmo Lima, Jean Carlo Cunha, Raquel Ramirez, Alessandra Andrade e Thiago Andrade.

A presidente Mariana iniciou os trabalhos com um tour pelo espaço do Cristo mostrando os preparativos

para o evento que acontecerá no dia 30/06/22, com a estréia dos Corpos Estáveis e abertura do Festival
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Gastronômico.

Contou também sobre o Mutirão que aconteceu no último dia 25/06/22 no bairro Jardim Vera Regina que

estiveram vários artistas credenciados, além de todos os outros serviços oferecidos pelas demais

secretarias.

Juntamente com o Festival Gastronômico, terá a Feira Pôr do Sol em todos os sábados do mês de julho,

com vários artesãos credenciados apresentando seus trabalhos, espaço kids e muitas apresentações de

música.

Após isso, a Mariana passou a palavra para o Jean que nos informou sobre o Festival de Música Gospel,

que será no dia 06/08/22, haverá premiação para as seguintes categorias: solo, banda e coral. Este festival

abrange todas as religiões, afinal o gospel é um termo que refere-se a adoração divina.

Aberto para colocações, o conselheiro Paulo falou da importância da cultura que está em todos os lugares e

movimentos.

Mariana nos informou também da aprovação da Lei do Sistema Municipal de Cultura onde facilitará e

norteará as execuções de recursos para área da Cultura do nosso município. Logo também teremos uma

reunião, possivelmente extraordinária, para a apresentação da minuta do Plano Municipal de Cultura.

A Conselheira Leda também informou do cadastramento que está sendo realizado nos mutirões e que o

feedback dos artesãos que vem recebendo é positivo.

O Conselheiro Thiago informou sobre um bailarino que tentou entrar no corpo estável de dança e que foi

destratado pela responsável da Dança. Sobre a limpeza, ele agradeceu que o problema foi resolvido. A

Mariana explicou que há uma pessoa responsável pelas documentações, que é a Débora Praxedes. Caso

não encontre a Débora, pode procurar pela Mariana mesmo. Ela informou que não chegou a informação do

bailarino desta forma, ela ficou sabendo que ele faltou em 03 ensaios e mesmo sem o cadastro completo, é

desligado do programa, conforme lei vigente, porém a Mariana irá verificar todos os fatos e dará um

feedback na próxima reunião.

Logo que o Plano Municipal de Cultura finalizar, será aberto chamamento público para utilização de

espaços públicos, onde grupos de teatro, dança e música poderão utilizar dos espaços para eventos

culturais diversos.
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Nada havendo mais a tratar, às dezenove horas e vinte e um minutos ocorreu o encerramento, e esta vai

por mim, Cintia de Gouveia Becari, lavrada e assinada pela presidente Mariana de Menezes Guedes 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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