
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMPC 

 

Aos 9 dias de março de 2021, às 18h, estiveram presentes Alcione Donate – Titular de Artes Plásticas; Amanda 

dos Santos – Titular de Música; Ivan Jr. – Titular de Culturas Populares; Lilian Gutierrez – Titular de 

Artesanato; Simone Nasar – Titular de Literatura; Diego Ramos – Suplente de dança; Fabiano – Educação; 

Alexandre – jurídico; Amabili - meio ambiente; Jean Carlo – Cultura, via chamada de vídeo pelo Google Meet. 

Foi falado, inicialmente, para que se arrumasse na ata da reunião anterior o horário das reuniões, de 18h30 

para 18h. Em seguida, a secretária Amanda leu a ata da reunião anterior para aprovação e Jean aconselhou 

que as atas fossem enviadas com antecedência para os conselheiros e conselheiras, para que não tomasse 

tempo. 

Foram discutidos os tópicos da pauta, os quais: 

1) Orçamento da Diretoria de Cultura e plano anual. Jean disse que o orçamento previsto para 2021 

é de R$ 429.180,00, no entanto, que é uma verba baseada em orçamentos anteriores e que o valor vem do 

valor total do município, fracionado em todas as pastas, e que, por conta da pandemia, essa questão do 

orçamento apresenta dificuldades. Jean apresenta que estão discutindo criar um Plano Diretor de Cultura e 

Juventude, com a possibilidade da criação do Conselho de Juventude e abarcar o de Turismo. O conselheiro 

Diego pergunta se esse valor destinado à cultura também abarca os eventos. Jean conta que os eventos estão 

destinados à Diretoria de Comunicação e que estão prevendo reforma administrativa para mudar isso. 

Jean conta que conversará com o diretor de Finanças para esclarecer como ficam os serviços, como 

o de contratação, dentro do recurso e do planejamento de utilização de recursos feito pela gestão anterior. 

2) Calendário de eventos. Jean apresenta que não tem como responder por conta da pandemia, e 

que eventos como o aniversário da cidade foram cancelados, conversa com representantes do carnaval 

também foi cancelada, e que a diretoria está focando na manutenção de espaços, pleiteando verba para o 

Cine Teatro e CEU. 

A presidenta do conselho pergunta a respeito do plano diretor, e como será a formação do conselho 

da juventude com a participação do CMPC. Jean conta que as três frentes: Cultura, Juventude e Turismo, tem 

um repasse destinado quando estão inseridos no sistema nacional das três frentes. Para se inscrever no 

sistema nacional do Turismo é necessário criar um conselho de turismo e um fundo municipal. Esse conselho 

apresenta três frentes: Sociedade Civil, poder público e associações e organizações (como a associação de 

artesanato, por exemplo). Jean conta que já havia a lei na época do prefeito Zé Roberto, mas não tem fundo 

e nem plano diretor de turismo. Para isso é necessário fazer diagnósticos e estabelecer metas, a partir disso, 

há verba e assim pode-se acessar pelo MIT - Município de Interesse Turístico - onde recebe  600 mil/ano pelo 

estado. Da pasta da juventude é igual, poderá receber verbas e uma série de convênios para projetos. Assim, 

a comissão do Conselho de Cultura também participará disso. Jean comenta que vai estudar e há 

possibilidade de unir os conselhos, pela dificuldade de reunir pessoas em Campo Limpo Paulista; e que o 

Jurídico está estudando se pode ser o mesmo fundo. 



A comissão do Conselho de Cultura é composta por: Simone, Diego, Alcione e Alexandre Amorim. A 

reunião dessa comissão ficou marcada para a próxima quarta-feira, às 10h, online. 

3) Jean comenta a respeito da contratação de arte-educadores para atuar na escola e que isso é um 

erro, e que houve contratação de profissionais por uma empresa que recebeia 180 mil/mês para pagar 15 

profissionais. 

4) Recurso patrimonial: Jean disse que estão realizando o inventário e muitas coisas querem saber 

onde estão, abrindo assim sindicância. 

5) Esclarecimento sobre o comentário machista feito no vídeo de Simone Nasar, onde apresentava a 

artista Porpou, e que, além do comentário, alguém comentou pela página do Conselho, abrandando a 

situação, o qual Porpou ficou ainda mais chateada. Amanda retirou o acesso ao Facebook de todos os 

conselheiros, deixando apenas si mesma, Alcione e Jean. Foi conversando, portanto, que irão criar uma 

imagem de divulgação para ser postada na rede social do Conselho, repudiando comentários machistas. 

Amanda se dispôs a realizar isso. 

 

Sem mais, a reunião deu por encerrada. 

 

 


