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Nº 12/2022  

 

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 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     x   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     

Tatiana Gonçalves de Oliveira  Thalita Moura  

Jackeline de Sales Barbosa  Josiane Steck Feliciano  

Tainah Baratella      Raquel Ramirez x 

Márcio dos Santos  Giovanna Rizzo  

Alexandre Ferreira Amorim x Moisés Moraes de Matos       

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 12/2022 da Reunião Ordinária do CMPC do Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022, deu-se início, às dezoito horas e quarenta minutos, a 
reunião ordinária do CMPC, via Google Meet (link:https://meet.google.com/kdp-rdnw-nnj). Estiveram 
presentes os conselheiros Cintia de Gouveia Becari, Mariana Menezes Guedes, Maria do Carmo Lima, Leda 
Pellico, Alexandre Amorim, Jean Carlo Cunha, Raquel Ramirez e Paulo dos Santos. 
 
A presidente Mariana iniciou os trabalhos apresentando a lei 2538/2022 do Plano Municipal de Cultura 
(PMC), agora podemos seguir o plano, algumas metas e ações já estão sendo cumpridas e foi solicitado 
para os conselheiros como sugerimos a prestação de contas referente ao atendimento destas metas. A 
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Conselheira Leda sugeriu que a prestação ocorra a cada seis meses, devido aos prazos estipulados também 
pelo próprio plano: curto, médio e longo. A presidente Mariana propôs então que falaremos sobre esta 
prestação na última reunião deste ano e a programação para o ano que vem, depois faremos uma reunião 
sobre em junho de 2023 e outra em dezembro de 2023. 
Sobre as propostas de editais, a presidente Mariana informou que não surgiram sugestões ao longo do 
mês e perguntou se alguém tinha alguma proposta para apresentar. A Conselheira Leda estava com 
algumas dúvidas que foram sanadas pela Mariana, mas não houve apresentação de propostas.  
Já sobre os eventos no final de ano, iniciou-se falando da festa do servidor que ocorrerá no dia 28/10 no 
Centro Esportivo com shows e que estão todos convidados. O próximo evento será dia 03/11 com a 
vernissage da Exposição SOMOS no Paço Municipal, a partir das 17h30min, com a apresentação da Jazz 
Orquestra e de DJ credenciado. O tema será sobre a Escravidão e seus reflexos no dia de hoje. Serão cinco 
artistas profissionais e trinta e três alunos expondo suas obras. O fechamento será no dia 19/11 com uma 
grande programação no Centro Esportivo. E no dia 25/11 será a cantata de Natal no Paço Municipal, com a 
inauguração da decoração de natal e apresentação da Jazz Orquestra e o Coral de alunos da rede municipal 
e outros corais convidados, além da exposição de presépios executados pelos artesãos do município. E 
durante o mês de dezembro, aos sábados terão apresentações musicais em frente ao Paço. No dia 03/12 
será a apresentação do musical Morte e Vida Severina, uma produção unindo os três Corpos Estáveis. 
Sobre a Feira Regional de Turismo foi adiada e acontecerá somente em abril de 2023 na cidade de Osasco. 
Devido não haver quórum, ficou para a próxima reunião a eleição do Grupo Gestor do Fundo Municipal de 
Cultura (FMC), a Mariana informou que ainda não há conta aberta, porque não temos valores, mas 
poderemos realizar eventos para angariar fundos para a abertura da conta e gestão deste fundo. Jean 
sugeriu que seja feito um trabalho de conscientização com os membros do Conselho para que haja quórum 
e que possamos eleger este grupo. Sobre os questionamentos do conselheiro Thiago realizados na última 
reunião, não houve a entrega do ofício para que o secretário pudesse responder, mas assim que seja 
recebido, serão esclarecidos em reunião. A conselheira Cássia mudou-se para Portugal e Mariana está 
aguardando a carta de renúncia para que seja elaborada nova eleição para a vaga de artes visuais. 
Nada havendo mais a tratar, às dezenove horas e vinte e sete 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 
Biênio 2022-2023 

 
 

Cintia de Gouveia Becari 
1º Secretária do CMPC 

Biênio 2022-2023 


