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Nº 13/2022  

 

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   

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    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  Dorivaldo Slobodian da Costa Galvão  

Cintia de Gouveia Becari      x  Ingrid Ferreira  

Willian Cesar Polli  Ronielber Francisco Dias Damasio  

 
Ata nº 13/2022 da Reunião Ordinária do CMPC do Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2022, deu-se início, às dezoito horas e trinta e cinco 
minutos, a reunião ordinária do CMPC, via Google Meet (link:  https://meet.google.com/hwo-ktou-ekd). 
Estiveram presentes os conselheiros Cintia de Gouveia Becari, Mariana Menezes, Tainah Baratella, Thiago 
Andrade, Moisés Moraes, Maria do Carmo Lima, Paulo dos Santos 
 
A presidente Mariana iniciou os trabalhos informando que foi publicado edital de chamamento para blocos 
e bandas de carnaval para o evento do próximo ano, com matinês, desfiles e bailes noturnos. E logo 
iniciamos a leitura da ata da última reunião do Conselho.  
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Iniciando a pauta, sobre o SNC é importante a adesão para receber os recursos federais para o próximo 
ano, estamos em processo, porém falta a abertura da conta bancária do FMC para a conclusão da adesão, 
que já foi solicitado ao Financeiro da Prefeitura Municipal. Sobre os eventos realizados no mês de 
novembro, o conselheiro Paulo enfatizou a importância da participação da Secretaria de Educação com os 
alunos da rede na Exposição SOMOS, que foi muito positiva. Mariana comentou sobre a falta de público no 
evento da Consciência Negra, mas que conversando com outros gestores municipais das cidades vizinhas, 
aconteceu o mesmo problema. E com o feedback do Conselho auxiliamos o Poder Público a melhorar 
horários, divulgações, organização e etc. O Conselheiro Thiago irá estrear quatro espetáculos no 
Polytheama, que divulgará com mais detalhes em nosso grupo de Whatsapp. O Conselheiro Paulo propôs 
uma visita aos ateliês dos artistas do município, que será mais bem planejado para o próximo ano. A 
Secretaria de Cultura do Estado tem um setor de Patrimônio com oficinas para a orientação sobre 
Patrimônio, porém, devido às mudanças de governo no Estado, estas oficinas estão em suspenso no 
momento, desta forma a Mariana propôs montarmos uma Comissão Técnica para Patrimônio e assim 
pesquisarmos sobre e como implementar as políticas públicas para a Educação Patrimonial. O Conselheiro 
Moisés propôs de montarmos a comissão temática em Janeiro/23. Mariana informou que em nosso 
regimento a comissão temática é formada por três pessoas, um Coordenador, um Relator e um Membro. O 
Conselheiro Moisés foi convidado a ser Coordenador, a Conselheira Tainah será a Relatora e Mariana como 
Membro. Sendo assim a Comissão Temática de Patrimônio está formada e apresentará o relatório na 
Reunião Ordinária de fevereiro de 2023. O último assunto sobre a formação do grupo Gestor do FMC, 
sobre a lei 2334/22, são cinco pessoas que formam o grupo para gerenciar e captar os recursos destinados 
ao FMC, não sendo apenas responsabilidade do Poder Público. O mesmo será eleito em janeiro/23. 
Nada havendo mais a tratar, às dezenove horas e cinquenta 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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