
Aos 10 dias de agosto de 2021, às 18h35, iniciou-se a reunião ordinária do CMPC. 

Presentes - titulares: Jean Carlo, Diego Ramos, Doroty Rojas, Maria do Carmo, Lilian 

Gutierrez, Ivan Maré, Alexandre Amorim, Liliane Oliveira, Edmilson Rosa, Amabili 

Caramori, Amanda Melissa, Raissa Busch. 

Presentes – suplentes: Kelvin Fracaroli, Thalita Moura, Amanda Pires, Luziana Felix, 

Amanda Sousa. 

Foi lida a pauta pela Amanda. 

Sugestão de pauta: 

- Desdobramentos da comissão da conferência municipal de cultura. 

 

- Campanha para mobilizar ações dos artistas para alimentar a página do Conselho. 

 

- Apresentação das diretrizes do Plano Diretor; 

- Cronograma das etapas PMC; 

- Apresentação e aprovação dos eixos da Conferência de Cultura e do Regimento 

Interno; 

- Comissão para o PMC (Presidente do CMPC, 2 conselheiros titulares do CMPC 

da Sociedade Civil, 01 do Jurídico, 01 Vereador, Gestor de Cultura e Chefe de 

Divisão de Cultura) 

- Troca de cadeira (retirada do Conselho do Idoso e do CMDCA para linguagens) 

-  

Doroty, Thalita, Olin e Amanda comentam brevemente como foi as reuniões da comissão. 

Mariana Menezes, presente na reunião desde o início, apresenta em tela o regimento 

interno da conferência, criada pela gestão, a partir das compreensões a respeito do 

regimento interno do conselho e de outros documentos. 

Foi pensado em pré-conferências, entre 20 e 24/09, divididas por bairros/regiões. De 

maneira online, divulgada por link, aberta ao público em geral. 

Sugestões de data para a conferência: 19/10 e 23/10 (será votada em plenária). Deseja que 

seja presencial. O acesso será por meio de edital e inscrição. 

Eixos: Participação democrática e financiamento à cultura; Sistema municipal de cultura: 

a lei da política cultural; Plano municipal de cultura: as metas da política cultural; Sistema 

nacional de cultura (SNC): pacto entre entes da federação e sociedade. 

Jean comenta da necessidade de pessoas preencherem e divulgarem o formulário 

“Cidadão Parceiro”, divulgando também na página do Conselho. Amanda comenta que 

isso já foi compartilhado, mas ninguém, nem mesmo os conselheiros, curtiram. 

Sem o Sistema Municipal e o Plano Municipal de Cultura, a cidade está em falta no 

cadastro do SNC. 



Haverá um mediador em cada eixo temático e deverá ter um relator. 

Mariana fala a respeito da plenária no dia da conferência, com as propostas pensadas nos 

eixos temáticos, se faria ou não, a partir das indagações que Amanda apresentou na 

reunião da comissão. Amanda comenta que a indagação era a respeito dos eixos temáticos 

ficarem como palestra, sem construção colaborativa, ou as pessoas participantes ficarem 

envergonhadas ou sentirem que não sabem como construir. Conta que a plenária deve 

acontecer e que a relatoria possa ser em texto, como ata, ou relatoria gráfica. Amanda 

comenta que pode compartilhar algumas metodologias participativas para o conselho. 

Mariana conta que então o parágrafo da plenária permanece no regimento. 

Diego pergunta se há possibilidade de realizar a pré-conferência de maneira híbrida, para 

quem não tem internet. E a inscrição para a conferência, seja também de maneira 

presencial. 

Jean comenta que a inscrição pode ser de maneira presencial também. Quanto a realização 

das pré-conferências de maneira presencial, além de online, Jean comenta que há 

dificuldade de acesso a internet em locais afastados. Diego dá a dica de que uma pessoa 

esteja no bairro fazendo a reunião e outra na reunião online. Jean argumenta que a unidade 

de gestão tem poucos funcionários e precisaria de voluntários. Ficou para plenária. 

As pré-conferências, os indicadores, serão debatidos no eixo 3 da conferência. Os 

indicadores serão direcionados para os eixos da conferência. Os indicadores e dados 

debatidos na pré-conferência tem que ser levados pelos mediadores dos eixos. 

Houve plenária para a data da conferência. Plenária realizada por voto em chat da reunião. 

Ficou decidido a data de sábado, dia 23 de outubro de 2021, às 8h30, por 8 votos a 5 

votos. 

Comissão de organização da Conferência: Doroty, Amanda, Liliane, Cássia, Mariana e 

Jean. Olin pode ficar como suplente e apoio. Diego se propõe a ser suplente e participará 

de todas as pré-conferências. 

Em plenária, ficou decidido que as pré-conferências sejam híbridas, por 12 votos a 1. 

Quanto ao tópico de mudança de cadeiras do CMPC, Amanda conta que as discussões a 

respeito disso são para mudar as cadeiras do Conselho da Criança e Adolescente e do 

Conselho do Idoso, e não para acrescentar mais cadeiras, algo que será difícil. 

Em plenária, por unanimidade, mudará as cadeiras do CMDC e CI, ficando então para a 

comissão debater quais cadeiras serão colocadas. 

Comissão para o PMC (Presidente do CMPC (Rita de Cássia), 2 conselheiros titulares do 

CMPC da Sociedade Civil (Simone e Doroty), 02 conselheiros suplentes do CMPC 

(Amanda e Liliane), 01 do Jurídico (Alexandre), 01 Vereador (a convidar), Gestor de 

Cultura (Jean) e Chefe de Divisão de Cultura (Mariana). Reunião será às segundas, às 

17h. A primeira reunião será marcada. 

Na próxima segunda, reunião da comissão da conferência, as 17h. 



Foi discutido a utilização da página do conselho para divulgação de trabalho de artistas 

da cidade e a proposta de criação de um Instagram do conselho. Essa discussão das mídias 

sociais do conselho ficará para outra reunião. 

Às 21h01 deu-se por encerrada a reunião. 

 

 


