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Nº 09/2022  

 

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  

Amanda Pires de Paula  Cassia Regina Andrade Pereira x 

Cleber de Carvalho Lima x 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    x 

Tatiana Gonçalves de Oliveira  Thalita Moura  

Jackeline de Sales Barbosa  Josiane Steck Feliciano x 

Tainah Baratella     x Raquel Ramirez x 

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  

 
Ata nº 09/2022 da Reunião Extraordinária do CMPC do Conselho Municipal de Políticas Culturais.  

Aos dois dias do mês de agosto de 2022, deu-se início, às dezoito horas e trinta e nove minutos, a reunião 
extraordinária do CMPC, via Google Meet (link:https://meet.google.com/gse-kkgh-kij). Estiveram 
presentes: Camila Marujo, Grace Carreira, Cintia de Gouveia Becari, Mariana Menezes Guedes, Alessandra 
Alves Andrade, Maria do Carmo Lima, Cleber Lima, Cassia Pereira, Thiago Andrade, Moisés Matos, Leda 
Pellico, Alexandre Amorim, Anderson da Silva, Ingrid Ferreira, Jean Carlo Cunha, Tainah Baratella 
 
A presidente Mariana iniciou os trabalhos informando sobre a entrada do município na Região Turística 
Negócios e Cultura do estado de São Paulo, sobre a finalização da Feira Por do Sol e que será estudado 
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sobre a permanência do evento. Cleber Lima fez um depoimento positivo sobre a referida feira, 
reafirmando a análise pela continuidade do evento. 
Todos os conselheiros receberam por e-mail a minuta da lei sete dias antes desta reunião para leitura e 
levantamento de dúvidas e observações. Sendo assim, deu-se início para eles se manifestarem, eixo a eixo. 
O eixo 1 não houve questionamentos. Sobre o eixo 2, a Sra. Cintia solicitou a inclusão da Secretaria 
Municipal de Obras e Comissão Especial referente a discussão do Plano Diretor (meta 17) e sobre os itens a 
serem incluídos sobre Patrimônio Imaterial, o texto está pronto apenas aguardando a revisão total. Sobre 
o eixo 3, o Sr. Thiago questionou sobre a vigência dos Corpos Estáveis (meta 21) referente ao Programa. A 
Sra. Camila explicou sobre a busca de estruturação da cultura no município integrados ao programa de 
formação, pois está descrito desta forma no PNC, sendo que daqui para frente isso será reforçado e 
podendo formar novos corpos de outras áreas. A presidente do CMPC, Mariana, informou que o projeto 
Corpos Estáveis está regularizado por lei e decreto, e que todos os documentos estão disponíveis para a 
população na Imprensa Oficial no site da prefeitura. Sobre o eixo 4, o Sr. Cleber questiona sobre o 
fortalecimento do Cine Teatro (meta 23), como será o cumprimento desta meta sem a reforma e 
reativação do espaço, solicitando que isso seja incluso no PMC. A Presidente Mariana explicou que isso já 
estaria na meta 1, porém não vê problema em acrescentar sobre a reforma especificamente nesta meta. A 
Sra. Grace concordou em acrescentar em ``Reformar, Reativar e Fortalecer o Cine Teatro ``. O Sr. Jean 
explicou que estamos em vias de receber o projeto executivo da reforma do espaço. O Sr. Moisés propôs a 
criação de um grupo de trabalho para estudo da permanência do nome Cine Teatro, pois ainda que Ayrton 
Senna não tenha referência à cultura e sim ao esporte, tem relação histórica com o equipamento. Sobre o 
eixo 5, não houve questionamentos. Sobre o eixo 6 não houve questionamentos. Sobre os artigos, 
somente a Sra. Cassia solicitou alteração da palavra “induzir“ para outra menos impositiva e autoritária. A 
Sra. Josiane questionou que não há nada específico para a Literatura e a Sra. Camila informou que o PMC 
foi pensado para a estruturação da cultura municipal possibilitando todas as frentes de atuação e que 
estas metas atenderão várias vertentes culturais. Ainda acrescenta que, caso o CMPC sinta necessidade, o 
SMC aprovado em lei prevê Planos Setoriais, desde que seguido todos os procedimentos, a saber: Câmaras 
Setoriais, Grupos de Trabalho, elaboração de minuta, aprovação do CMPC e encaminhamento para o Poder 
Executivo e Legislativo municipais. 
Sendo assim, fica decidido que este Conselho aprova a minuta deste plano e que após as alterações 
colocadas o texto será encaminhado para pareceres jurídico e financeiro, anexado ao site da prefeitura 
para consulta pública, apresentado em Audiências Públicas e, por fim, encaminhado para a Câmara dos 
Vereadores.  
Nada havendo mais a tratar, às dezenove horas e trinta e cinco 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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