
Aos quinze dias de junho de 2021, as 19h, realizou a reunião extraordinária do CMPC. 

Presentes da Sociedade Civil: Ivan Jr. (cadeira de Culturas Populares), Simone (Literatura), Amanda 

(Música), Liliane (Artes Plásticas), Diego (suplente - Dança), Lilian (Artesanato), Sheila (CMDCA), 

Rita de Cássia (conselho do Idoso);  com os suplentes Luziana (Literatura) e Olin (CMDCA). Pre-

sentes do Poder Público: Maria do Carmo (Assistência Social), Amábili (Meio Ambiente), Jean (Cul-

tura), Alexandre (Jurídico), Raíssa (Comunicação), Edmilson (Obras), Kelvin (suplente - Governo), 

Amanda (suplente - Administração), Alessandra (suplente Educação),  

Jean inicia a reunião, as 19h05, perguntando se havia dúvidas a respeito da reunião extraordinária ou 

se foram sanadas. 

Amanda indaga quem esteve presente na última reunião extraordinária, no dia 27 de maio, pois não 

conseguiu fazer a lista presença. E comentou também a respeito dos ofícios e documentos que a 

agente público da gestão de cultura, Mariana Menezes, presente na reunião desde o início, disse que 

enviaria por e-mail porém não enviou. No entanto, Mariana disse que colocou no drive do próprio 

conselho. 

Jean fala a respeito da última reunião, e que houveram poucas pessoas e que após, a Alcione enviou 

sua carta de afastamento/desligamento. Fala a respeito das cadeiras que estão vagas e como organizar. 

Comenta então para conversar a respeito dos critérios, como organizar isso, como realizar as reuniões, 

como utilizar o regimento para otimizar o trabalho. Fala que algumas áreas de gestão estão organiza-

das por um sistema nacional, como a cultura e juventude. E que, quando vai realizar trabalhos e 

projetos, como um conselho, é necessário que se realize uma conferência e outros procedimentos que 

estejam associados à um sistema nacional. Conta que para inserir a cidade no sistema nacional de 

cultura, necessita de um conselho bem estruturado e atuante. Diz que na plataforma é necessário que 

tenha nome, rg e e-mail de todos os componentes do conselho. 

Jean apresenta que necessita sim mudar algumas linguagens e suas cadeiras para a próxima conferên-

cia. No entanto, para agora, é necessário que haja a ocupação de todas as cadeiras, para agora, como 

por exemplo a linguagem do Teatro que há uma grande presença na cidade, mas está sem titular e 

suplente. 

Diego fala que na sua cadeira, titular e suplente tem um diálogo e conta que havia votado para o 

formato da reunião, se online ou presencial, a partir do que havia conversado com Isabela, titular. 

Simone diz que seria muito importante que essas cadeiras fossem ocupadas o quanto antes. 

Amanda conta que na conferência houve pouquíssimas pessoas que se candidatarem. E que precisa 

de um incentivo grande para que haja querência na participação dos conselhos. Disse que já faz uns 

meses que estamos discutindo isso e que havia ficado para a próxima conferência. 

Cássia conta é necessário foco e comprometimento no que o Conselho vá fazer, e diz que haveria 

coisas que poderiam ser feitas, mesmo em pandemia. E que há dificuldades, não só nesse conselho, 

mas em outros também. Conta que a cidade é muito rica em artistas é que é necessário comissão para 

ter contato e pesquisa com a rede de artistas da cidade. 

Amanda conta que por questão de regimento, a eleição deveria ter sido chamada em até 60 dias. 

Amanda conta que já havia algum resultado da comissão elaborada, e que era sobre as novas cadeiras 

a serem acrescidas na próxima conferência e novo regimento, sendo instituídas a partir de um mape-

amento que seria realizado no mês de julho próximo. 

Jean conta que a comissão era pra também para as cadeiras vacantes. 



Liliane fala que fica com a cadeira titular de Artes Plásticas, até o momento da conferência. Conta 

que a respeito da mensagem no whatsapp, diz a respeito de empatia com os membros, mesmo com as 

responsabilidades e compromissos de cada um, em ajudar quem precisa de ajuda, dando suporte. 

Liliane conta que nas primeiras reuniões foi indagado sobre os espaços e projetos, mas que com as 

reuniões seguintes, foi tendo outras demandas, como a LAB, sobrepondo a outros assuntos também 

importantes. 

Diego conta que a comissão foi para a alteração das cadeiras, apenas. 

Jean pergunta se permanece esse horário, terça, as 18h. Amanda diz que pode na terça, as 19h. Liliane, 

terça, as 19h. Raíssa não consegue as 19h. Ivan prefere as 19h. Cadeira de dança prefere as 18h. 

Edmilson diz que prefere as 18h. E a Lilian prefere as 19h. 

Em consenso, chegamos no horário das 18h30, na segunda terças-feiras de cada mês. 

Amanda leu um relatório com as ausências nas reuniões, desde o dia 12 de janeiro até o dia 11 de 

maio. Nessa lista, a conselheira Isabela, com 4 faltas, deve ser desligada, conforme regimento interno. 

Amanda pergunta para Diego se conversou com Isabela a respeito da continuidade na cadeira. Ele 

conta que eles conversaram tentando fazer uma troca, mas no regimento não há possibilidade. 

Cadeiras vagas: Teatro – titular e suplente; Dança – suplente; Artesanato – suplente; Artes Plásticas 

– suplente; Culturas Populares – suplente. 

Mariana compartilhou a imagem de divulgação da chamada das eleições de cadeiras vacantes. Foi 

pedido a correção, retirando a vaga de titular da cadeira de Culturas Populares e que colocasse o logo 

do Conselho na imagem. 

Dia 3 de julho, eleição do Conselho de Turismo; dia 17/07 de manhã: eleição do conselho de Juven-

tude, a tarde, eleição do conselho da Praça CEU. 

Olin recomenda que as inscrições da eleição podem servir como cadastro reserva, para as cadeiras, 

caso haja novas vacâncias. 

Jean fala a respeito de quem assumirá a vice-presidência. Ele assumiu a presidência pois a presidenta 

pediu afastamento. 

A Cássia, conselheira do CI, demonstra interesse em assumir a vice-presidência. 

Amanda conta que segundo o regimento, o biênio de regência da presidência pela sociedade civil 

termina nesse ano de 2021, e assim, no ano de 2022 inicia o a regência do poder público. 

Portanto, a conselheira Cássia ficará como presidenta do Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

Jean criará uma minuta para o diário oficial, para fazer o chamamento das eleições, na segunda, dia 

21 de junho, e as eleições, ocorrerá dia 06 de julho. 

Liliane comenta e recomenda que seja interessante enviar os encaminhamentos dessa reunião_e no 

grupo de whatsapp para que haja ação dos conselheiros. Amanda se disponibilizou a realizar isso. 

Jean comenta que é necessário que logo na semana da reunião, que a ata seja enviada por e-mail para 

todos os conselheiros, para aprovação da mesma. 

Por fim, as 21h04, deu-se por encerrada a reunião. 


