
Nº 08/2022

Lista de presença

Membros do Poder Público Membros da Sociedade Civil

Mariana de Menezes Guedes x 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 x

Cleber de Carvalho Lima x Leda Pellico x

Alessandra Alves Andrade 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

Tiago Pinheiro de Souza Silva Anderson Paulo da Silva x

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 x

Willian Cesar Polli Ronielber Francisco Dias Damasio x

Ata nº 08/2022 da Reunião Ordinária do CMPC do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2022, deu-se início, às dezoito horas e trinta e sete minutos, a
reunião ordinária do CMPC, via Google Meet (link: https://meet.google.com/xqe-vssu-nre). Estiveram
presentes: Camila Marujo, Grace Carreira, Cintia de Gouveia Becari, Adriano Garcia, Alexndre Amorim,
Cassia Andrade, Cleber Lima, Ingrid Ferreira, Jean Carlo Cunha, Josiane Feliciano, Leda Pellico, Maria do
Carmo Lima, Moisés Moraes de Matos, Paulo dos Santos, Ronielber Damasio, Tainah Baratella e Mariana
Menezes Guedes.

A presidente Mariana iniciou os trabalhos…
cmpc.clp@gmail.com



O Sr. Jean comunicou a todos que a Associação de Artesãos de Campo Limpo Paulista está legalmente
oficializada, sendo uma grande conquista ao segmento no município.
Antes do início da leitura do PMC, o Sr. Cleber Lima solicitou via chat a disponibilização do documento da
minuta do plano para leitura mais minuciosa, sendo informado pela Sra. Camila Marujo que o mesmo será
feito para todos os Conselheiros.
A Sra. Grace Carreira informou que o plano focou em 10 anos para reestruturação de fácil execução, que
daqui a 10 anos ele necessitará ser revisto e implementado novas metas e necessidades.
Logo após, às 19:04 h, a Sra. Camila Marujo iniciou a leitura nos informando do formato padrão do
documento, conforme diretrizes do Plano Nacional de Cultura, PNC. Para a leitura o PMC ficou dividido da
seguinte forma: Eixo - Meta - Ações.
Foi nos informado também que após a aprovação desta minuta por este conselho, serão realizadas 3
audiências públicas para a apresentação e discussão do plano com a população.
Finalizada a leitura às 20:00 h, foi aberto para comentários e dúvidas.
A Sra. Cassia elogiou o documento e solicitou uma cópia para leitura, assim como o Sr. Cleber Lima, e
aprovou a ideia de se criar um selo local para os produtos artesanais.
O Sr. Paulo achou interessante o plano e sentiu falta de um detalhamento sobre o prêmio de aquisição
(aprovado em lei) para o acervo de obras de arte.
O Sr. Moisés e a Sra. Maria do Carmo também elogiaram o documento.
Mariana e Jean informaram também que para o Patrimônio já está incluso a capacitação ou contratação de
servidor com conhecimento na área.
A Sra. Josiane perguntou se é possível criar um memorial com a história da cidade, a Sra. Camila informou
que sim e a Presidente Mariana complementou que receberemos 2 carros de vagões de trem para o
projeto Estação Memória, com visitação aberta a todos os munícipes. O Sr. Jean também informou que
agora devido a eleição o processo fica paralisado e que também será implementado o museu no Município.
O Sr. Cleber Lima também elogiou o documento devido a sua exequibilidade, pois a Camila e a Grace
sintetizaram muito bem o que foi exposto durante as oficinas realizadas com os artistas do município.
Informou que algumas metas já foram feitas em algum momento e as próximas também serão possíveis de
realização. Explicou que sentiu falta sobre o patrimônio imaterial.
O Sr. Jean explicou que este levantamento do inventário tem alto custo, mas que será melhor visto no texto
do PMC com incentivo e previsão de tombamento, se possível. A sra. Camila também informou que criará
mais uma meta para este assunto.
A Presidente Mariana informou que a cópia desta minuta será enviada por e-mail aos conselheiros amanhã,
para a leitura de todos e solicitou prazo para esta leitura. Em discussão ficou acordado o prazo de uma
semana, sendo agendada uma reunião extraordinária no dia 02/08/22 às 18:30h via Google Meet.
Nada havendo mais a tratar, às vinte horas e trinta e três 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.
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