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Nº 11/2022  

 

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 x 

Amanda Pires de Paula  Cassia Regina Andrade Pereira  

Cleber de Carvalho Lima  Leda Pellico  x    

Alessandra Alves Andrade        Sueli Fonseca  

Maria do Carmo Lima        Maria Francimeire da Silva      x 

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     

Tatiana Gonçalves de Oliveira  Thalita Moura  

Jackeline de Sales Barbosa  Josiane Steck Feliciano  

Tainah Baratella     x Raquel Ramirez  

Márcio dos Santos  Giovanna Rizzo  

Alexandre Ferreira Amorim  Moisés Moraes de Matos      x 

Daiany Cristine Bezerra de Oliveira x Dorivaldo Slobodian da Costa Galvão  

Cintia de Gouveia Becari      x  Ingrid Ferreira  

Willian Cesar Polli  Ronielber Francisco Dias Damasio x 

 
Ata nº 11/2022 da Reunião Ordinária do CMPC do Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2022, deu-se início, às dezoito horas e trinta e seis minutos, a 
reunião ordinária do CMPC, via Google Meet (link:https://meet.google.com/abx-bush-bcc). Estiveram 
presentes os conselheiros Cintia de Gouveia Becari, Mariana Menezes Guedes, Tainah Baratella, Daiany C. 
Bezerra de Oliveira, Leda Pellico, Maria Francimeire da Silva, Moisés Moraes de Matos, Thiago Andrade, 
Paulo dos Santos e o munícipe Diego Ramos. 
 
A presidente Mariana iniciou os trabalhos apresentando as atas das últimas reuniões, onde as atas de 
números 09 e 10 foram aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros presentes.  
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Sobre a aprovação do PMC e próximos passos, a presidente Mariana informou que após a aprovação pela 
Câmara Municipal, a lei será sancionada pelo Prefeito, o que acontecerá nos próximos dias. Informou 
também que já estão sendo aplicadas as ações previstas no Plano, dentro das possibilidades atuais. Para o 
ano que vem estão previstos 17 projetos, mas que ainda estão em trâmites internos para verificação das 
verbas disponíveis, estes projetos atenderão todas as idades. Sobre as visitas guiadas para a Biblioteca, o 
Conselheiro Paulo apontou da importância dos munícipes conhecerem os espaços e os artistas também, 
utilizando o local para expor seus trabalhos. E apontou também utilizar da comunicação com a Educação, 
pois as informações chegarão com mais facilidade e a muito mais pessoas. 
Seguindo a pauta, os eventos programados para o segundo semestre, a presidente Mariana apresentou o 
calendário aos Conselheiros. Estes eventos foram aprovados pela Comissão de Eventos. 
Para a elaboração de editais para 2023, foi solicitado ao CMPC sugestões para inclusão para elaboração 
dos documentos, estes deverão ser apresentados por escrito, endereçadas ao Secretário de Cultura e 
Turismo, está previsto a abertura de três editais para 2023, sendo Credenciamento de Artistas, Utilização 
de Espaços Públicos e  Fomento para Produções Artísticas, este ainda sendo estudado o valor do teto a ser 
disponibilizado.  
Sobre as atualizações sobre a elaboração do projeto de Reforma do Cine Teatro, a Conselheira Cíntia 
informou que a elaboração do projeto está em fase de aprovação pelo Corpo de Bombeiros, CPFL e 
Sabesp. A presidente Mariana solicitou que fosse explicado quanto ao processo licitatório, informado as 
etapas devido à especificidade técnica do Teatro, onde a empresa contratada tem capacitação técnica 
comprovada para a elaboração de tais projetos e que mesmo o contrato tendo a vigência até abril de 2023, 
a empresa tem previsto em cronograma a entrega final dos projetos e orçamento para dezembro deste 
ano, podendo a Prefeitura abrir a licitação para a contratação da execução da Reforma entre dezembro de 
2022 e janeiro de 2023. 
Continuando os assuntos da pauta, foi passada a palavra para o Conselheiro Thiago, sobre os Corpos 
Estáveis e Prestação de Contas do Festival Gospel. Ele afirma que a Lei dos Corpos Estáveis prevê dez 
bolsas para a Cia Municipal de Dança, mas duas foram cedidas para a Cia Municipal de Teatro; questiona 
quem é a Comissão de Análise, onde haveria a participação de um membro deste Conselho, mas houve 
pessoas que não foram avaliadas pela comissão e outras que foram rejeitadas, sem a análise desta 
comissão; afirma falta de objetividade dos rumos da companhia; que não há penalidades quanto às faltas 
dos membros da companhia. O munícipe Diego Ramos pede a palavra e reforçou quanto às situações 
apresentadas pelo conselheiro Thiago. Perguntado pela conselheira Cíntia quanto à convivência da 
companhia de Dança, Thiago informou que houve casos de constrangimento, falta de técnicas e outras 
situações desagradáveis com a Coordenadora da Dança. O conselheiro Paulo apontou que quanto à 
capacitação técnica profissional, o conselho não consegue avaliar, pois somente pessoas da área podem 
fazer tal avaliação, mas que cabe um adendo da lei para solucionar estes casos. A presidente Mariana 
solicitou que todos os questionamentos fossem formalizados em ofício para o Secretário de Cultura e 
Turismo prestar esclarecimentos na próxima reunião. 
Sobre a prestação de contas do Festival Gospel, o conselheiro Thiago solicitou esclarecimentos dos 100 mil 
reais gastos no evento, apresentou o registro retirado do Portal da Transparência Municipal, alegou 
desconhecimento do evento, questiona por que foi gasto um valor desta magnitude e se haverá um evento 
deste para a Dança futuramente no Município. O conselheiro Paulo informou que foi informado sim ao 
conselho quanto à divulgação do Festival, embora não tenha conseguido prestigiar no dia, mas imagina 
que devido ao show do Fat Family, pode justificar tal valor. A presidente Mariana apresentou a ata nº 07, 
onde o conselheiro Thiago estava presente, em que foi informado pelo Jean a divulgação do Festival. O 
conselheiro Thiago informou que pode ter saído mais cedo no dia, pois ele tem compromisso todas as 
terças-feiras. A presidente Mariana solicitou que todos os questionamentos fossem formalizados por ofício 
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para o Secretário de Cultura e Turismo prestar esclarecimentos na próxima reunião. 
Sobre a Feira de Turismo de Osasco que acontecerá em novembro, a presidente Mariana informou da 
importância de apresentar o município com um stand gratuito, com produtos artesanais e atrações 
artísticas, sendo assim foi aberto para os conselheiros que possam participar apresentando nosso trabalho 
como Conselho, das dez às vinte horas (em formato de escala) nos dias vinte e cinco, vinte e seis e vinte e 
sete de novembro, com transporte a ser fornecido pela Prefeitura. Ficará para a próxima reunião a 
definição dos conselheiros que irão participar do evento.  
Nada havendo mais a tratar, às vinte horas e trinta 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. 
 
 

 
Mariana de Menezes Guedes 

 Presidente do CMPC 
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1º Secretária do CMPC 

Biênio 2022-2023 


