
 

cmpc.clp@gmail.com 

 

 

Nº 10/2022  

 

Lista de presença 

Membros do Poder Público Membros da Sociedade Civil 

Mariana de Menezes Guedes      x Adriano Garcia Pires  

Jean Carlo Leite da Cunha  Lucas Rodrigues dos Santos  

Vitor Langue Hashimoto  Paulo dos Santos  

Amanda Pires de Paula  Cassia Regina Andrade Pereira x 

Cleber de Carvalho Lima  Leda Pellico      

Alessandra Alves Andrade        Sueli Fonseca  

Maria do Carmo Lima        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  

Tainah Baratella     x Raquel Ramirez x 

Márcio dos Santos  Giovanna Rizzo  

Alexandre Ferreira Amorim  Moisés Moraes de Matos      x 

Daiany Cristine Bezerra de Oliveira  Dorivaldo Slobodian da Costa Galvão  

Cintia de Gouveia Becari      x  Ingrid Ferreira  

Willian Cesar Polli  Ronielber Francisco Dias Damasio  

 
Ata nº 10/2022 da Reunião Ordinária do CMPC do Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

Aos trinta dias do mês de agosto de 2022, deu-se início, às dezoito horas e quarenta e dois minutos, a 
reunião ordinária do CMPC, via Google Meet (link:https://meet.google.com/hhb-isbi-fug). Estiveram 
presentes: Cintia de Gouveia Becari, Mariana Menezes Guedes, Moisés Matos, Anderson da Silva, Tainah 
Baratella, Cassia Pereira e Raquel Ramirez.  
 
A presidente Mariana iniciou os trabalhos apresentando a ata da última reunião onde não houve objeções 
dos Conselheiros presentes, mas por não haver quórum não foi possível deliberar pela aprovação nesta 
reunião.  



 

cmpc.clp@gmail.com 

 

Informou que não está conseguindo manter as páginas das redes sociais do CMPC e deixou em aberto para 
um dos Conselheiros que tenha disponibilidade para alimentar as redes. 
Os Conselheiros foram convidados a participar da Audiência Pública do PMC, que será no dia 05/09/2022 
às 18h30min, na Câmara Municipal. Neste mesmo dia, no período da tarde, nossa cidade receberá o 
Secretário Executivo de Cultura do Estado de São Paulo para discutir as políticas culturais previstas para 
nosso município. 
A presidente compartilhou sobre a participação do 9º Encontro da CNM em Diamantina/MG, que foi de 
grande conhecimento para a Mariana e o Jean que compareceram a todos os dias do evento. Todos os 
assuntos apresentados no evento orientaram quanto à implantação de programas e projetos que auxiliam 
nas áreas de patrimônio, turismo, gastronomia e etc. 
Esta semana está acontecendo no espaço do Cristo a Semana do Patrimônio, com auxílio dos Conselheiros 
Moisés e Paulo. Moisés explicou que a experiência de levar as crianças das escolas municipais para um 
simples piquenique no Cristo, para conhecer um monumento da cidade, é única e de extrema importância 
para ensiná-las a identificar e cuidar do Patrimônio, sejam eles monumentais ou naturais, contando a 
história do município. 
Mariana informou que está em projeto um documentário contando a história do Município e que a 
Secretaria Municipal de Educação solicitou um novo arranjo do Hino Municipal para a Jazz Orquestra, onde 
o Maestro Wagner Becari já está desenvolvendo e que também foram escolhidos alguns alunos da rede 
para participar do coro nesta nova gravação. 
Houve também reunião da Mariana com a Conselheira Tainah para desenvolver um projeto entre o 
Turismo/Cultura/Meio Ambiente utilizando o espaço do Viveiro Municipal, que é um local de muita 
importância turística e histórica no município. 
Sobre a Medida Provisória nº 1135/2022 que congela e posterga o início das Leis Aldir Blanc e Paulo 
Gustavo, Mariana informou que precisamos ir acompanhando este processo dentro do Governo Federal, 
pois estas leis são de grande importância para o fomento da classe artística. Quaisquer novidades sobre 
este assunto, os Conselheiros poderão ir compartilhando no grupo para que todos tenham conhecimento 
atualizado dos fatos. 
Nada havendo mais a tratar, às dezenove horas e quinze 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 na próxima reunião. 
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