
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMPC 

 

Aos 11 dias de maio de 2021, às 18h30, deu-se início à reunião. Via Google-meet. Conselheiros 

da Sociedade Civil presentes: Alcione Donate – titular de Artes Plásticas, Amanda Melissa dos 

Santos – titular de Música, Diego Ramos – suplente de Dança, Ivan Maré – titular de Cultura 

Popular, Simone Nasar – Titular de Literatura, Lilian Gutierrez – Titular de Artesanato, Olin 

Brambilha – CMDCA, Cássia Ferreira – Conselho Municipal do Idoso. Conselheiros do Poder 

Público presentes: Ana Fadigatti – suplente Cultura; Amábili Caramori – Titular Meio Ambiente; 

Jadson Mundim – Secretaria de Obras; Amanda Pires; Kelvin Fracaroli. Estiveram presentes 

Doroty Rojas e Vitor Porphirio, artistas da cidade. Os conselheiros - titular e suplente - da cadeira 

do Conselho Municipal do Idoso se apresentaram. Após, Ana Cláudia Fadigatti leu a pauta 

proposta pela Unidade de Gestão de Cultura e os assuntos referentes à pauta. Quanto à 

prestação de contas da LAB, Ana apresentou que houve apontamentos em alguns projetos, mas 

que já foram resolvidos. Participantes da sociedade civil e conselheiros da sociedade civil, 

contemplados pela LAB, levantaram que não sabiam se suas prestações foram aprovadas ou não 

e que seria necessária uma divulgação disso. Amanda comentou que as prestações que tiveram 

apontamentos, o comitê fiscalizador entrou em contato, e já foram resolvidos. Dando 

prosseguimento, Ana citou que houve questões de concentração/acúmulo de verba que o 

tribunal de contas está analisando. Amanda indagou sobre isso, mas não soube responder. 

Foram levantadas, pelos conselheiros da sociedade civil e por artistas da sociedade civil, qual o 

valor do restolho da LAB e o que poderá ser feito com ele, qual o destino da verba devolvida por 

contemplados nos editais e qual o valor no Fundo Municipal de Cultura. Quanto aos Conselhos 

de Turismo e Juventude, Ana apresentou que estava acontecendo a votação do projeto de lei. 

Olin apresentou que não sabia da proposta de criação do Conselho Municipal de Juventude, e 

surpreendeu-se, pois é do CMDCA. Argumentou se a sociedade civil, juventude, grupos de 

juventudes e outros interessados da sociedade civil foi contatados sobre a criação da lei do 

Conselho ou se foi uma ação apenas do Poder Público. Conselheiros indagaram sobre de quem 

é o projeto de lei dos Conselho e se foi avisado à Sociedade Civil que haveria a votação do projeto 

de lei, mas não obteve respostas. Após apresentação dos outros temas da pauta, a presidenta 

Alcione apresentou que a Comissão Temática decidiu por propor a elaboração de um 

mapeamento dos artistas da cidade, mais detalhado, para então assim, sinalizar quais as 

cadeiras de linguagens artísticas serão importantes para compor o conselho. Apresentou que 

esse mapeamento será realizado pela Unidade de Gestão de Cultura, pois a mesma também tem 

interesse de ter um mapeamento mais detalhado. Ela comentou que o lançamento desse 

mapeamento está previsto para julho. Alcione apresentou também que foi decidido que a 



eleição das cadeiras vagas do CMPC ficará para a conferência, a ser realizada em novembro de 

2021. Por ter havido assuntos e dúvidas que não foram respondidas, pela ausência justificada 

de Jean Carlo, Gestor de Cultura, foi votada a realização de uma reunião extraordinária para 

esclarecimento. A votação se deu da seguinte maneira: 

Alcione – a favor 

Amanda – a favor 

Simone – a favor 

Ivan – a favor 

Amábili – a favor 

Olin – a favor 

Lilian – a favor 

Diego – contra 

Jadson – contra 

 

O conselheiro Diego Ramos anunciou sua saída da comissão temática, por questões de trabalho. 

O conselheiro Olin apresentou seu interesse em participar da comissão. No mais, deu-se por 

encerrada a reunião, com a demanda da convocação de uma reunião extraordinária. 


