
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMPC 

Aos treze dias de abril de 2021, às 18h, estiveram presentes:  

● Poder Público: Alexandre (jurídico), Amabili (meio ambiente), Jean Carlo (cultura),Fabiano 

(educação), Kelvin Fracaroli (Governo) e Raissa Busch (comunicação),  Edmilson Rosa (Obras), 

Amanda (Administração).  

● Sociedade Civil: Isabela Pinheiro (dança), Alcione Donate (artes plásticas), Ivan Maré  (cultura popular), 

Simone Nasar (literatura), Lilian Gutierrez (artesanato) e Olin Brambilla (CMDCA). Suplentes: Liliane Oliveira 

(artes plásticas) Diego Ramos (dança),  Luziana Felix (literatura).  

- Apresentação do novo membro da cadeira do CMDCA: Sheila não pôde estar presente e seu  

suplente Olin Brambilla compareceu e foram feitas as devidas apresentações.  

- 100 dias de governo: o Gestor Jean falou das reformas internas no Centro Cultural; das obras  

na Praça CEU; Cine Teatro;  

Diego Ramos questiona o que está sendo feito em relação ao artista. Jean responde que está  em 

fase de planejamento e mapeamento de interesses do munícipe e lembrou que estamos  com 

Decreto de suspensão de atividades.  

- Reuniões com as gestões de cultura do aglomerado urbano: Jean contou sobre a visita à  

Secretaria de Cultura e Turismo em Jarinu para possíveis parcerias de rotas de turismo e a  

intenção de visitar Várzea e Jundiaí também.  

Alcione sugere a participação da Comissão Temática nessas visitas para dar a visão do artista  do 

município.  

Jean sugeriu a ela, como presidente do conselho, se aproximar dos conselhos do aglomerado  

urbano e dos artistas da região para gerar articulação e ressaltou que a comissão temática tem  

outro objetivo.  

- Fechamento do Festival Digital da Cultura Local: Mariana fez um panorama geral, apresentou  

dados de alcance e pico de audiência; sugeriu que o Conselho comece a pensar em um  

cronograma de posts na página do Conselho para fidelizar o público adquirido; falou da  

necessidade de formação em futuros editais; apontou dificuldades de vários projetos que  

tiveram seu vídeo bloqueado por conta de direitos autorais. O Conselheiro Olin compartilhou  

informações sobre ECAD, de acordo com os links abaixo:  

https://www3.ecad.org.br/eu-uso-musica/tabela-de-precos/Paginas/default.aspx Curso de 

direitos autorais da Escola Virtual do Governo:  



https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72  

- Foi reforçado mais uma vez que todos curtam e compartilhem a página da Unidade de  Gestão; 

- Atualização da prestação de contas da LAB: Mariana apresentou um panorama geral sobre a  

situação da prestação de contas e falou das devoluções de proponentes irregulares que já  foram 

feitas ao Tesouro Nacional.  

- Apresentação dos resultados das reuniões da Comissão Temática: os membros da comissão,  

Diego, Alcione e Simone, falaram sobre o que foi conversado e sugeriram as possibilidades  para 

votar em plenária.  

Opção 1: estabelecer as cadeiras de Patrimônio e Memória e Artes Integradas para substituir  as 

do CMDCA e Idoso.  

Opção 2: aguardar o mapeamento aprofundado de artistas para identificar que linguagens não  

estão no Conselho e, a partir disso, definir. Sugestão de prazo para definição: julho. 

Resultado da votação (1 voto por cadeira) Votação por chat.  

Literatura – 2  

Jurídico – 2  

Artes Plásticas – 2  

Cultura Popular – 2  

Dança – 2  

Meio ambiente – 2  

Obras – 2  

Total: 7 votos para a segunda opção (esperar o mapeamento para decidir que linguagens  podem 

substituir as cadeiras CMDCA e Idoso.  

Ficou decidido que a próxima reunião da Comissão Temática será quarta-feira 21/04 às 15h. Jean aponta 

sugestão que a Comissão Temática assuma o planejamento da conferência.  

- Jean falou brevemente sobre o plano de um cadastro para artistas e manifestações culturais  

visando um mapeamento mais detalhado que o realizado para a Lei Aldir Blanc; solicitou  

autorização para veicular o questionário na página do CMPC;  

- Jean falou que foi iniciado um processo de estudo para convocar eleições do Grupo Gestor da  

Praça CEU – Estação Cidadania; 


