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Ata nº01/2022 da Reunião Ordinária do CMPC para conhecimento do Regimento Interno, eleição da Mesa

Diretora e deliberação do Calendário Anual de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Políticas

Culturais.

Aos oito dias de fevereiro de 2022, deu-se início, às dezoito horas e trinta minutos, a reunião ordinária do
CMPC, via Google Meet. Estiveram presentes Mariana Menezes, Meire Silva, Jean Carlo Cunha, Paulo du
Sanctus, Thiago Andrade, Alessandra Andrade, Leda Pellico, Tainah Baratella, Cintia Gouveia, Moisés
Moraes, Cassia Regina, William Poli, Anderson Silva, Alexandre Amorim, Josiane Steck, Sueli Fonseca, Ingrid
Ferreira, Adriano Garcia e Amanda Pires. O gestor Jean Carlo abriu a reunião desejando boas-vindas e
passou a palavra para Mariana Menezes, que abre para recados gerais como o Encontro de Artesão que se
realizará em dezenove de março (19/03) deste ano e que a empresa Núcleo Criativo foi contratada para
assessorar na elaboração do Plano Municipal de Cultura do município. Em seguida, abriu para discussão e
esclarecimentos de dúvidas sobre o Regimento Interno legitimado pelo Decreto Municipal nº 6.855, de 15
de fevereiro de 2021. Não havendo dúvidas, passou para a retomada das atribuições da Mesa Diretora do
CMPC, no qual neste biênio, a presidência e o cargo de Primeiro Secretário cabe ao Poder Público e que
somente titulares podem pleitear os cargos. Alexandre Amorim ressaltou que a Mesa Diretora é paritária,
ou seja, Vice-presidente e segundo Secretário será da Sociedade Civil. Foi aprovado por unanimidade
Mariana Menezes Presidente, Adriano Garcia Vice-presidente, Cintia Gouveia Primeiro Secretário e Leda
Pellico Segundo Secretário. Como procedimento padrão, a composição da Mesa Diretora será encaminhada
para nomeação por decreto e divulgada na Imprensa Oficial do município. Em seguida, foi à Plenária entre
os conselheiros o dia e horário das reuniões ordinárias para estabelecer o Calendário Anual. Foi deliberado
por unanimidade manter às terças-feiras, porém na última de cada mês. Quando ao horário, duas
propostas foram apresentadas: dezoito horas e trinta minutos (18h30min) e dezenove horas (19h). Por sete
votos contra quatro, ficou decidido que as reuniões ocorrerão às dezoito horas e trinta minutos. O
calendário anual será publicado na Imprensa Oficial por meio de resolução. Mariana Menezes convoca uma
reunião extraordinária para o dia vinte e dois de fevereiro (22/02) para tratar sobre o PMC e todos
concordam. Jean Carlo retoma informações gerais sobre o PMC, os procedimentos e a necessidade de
compor nova Comissão com três membros titulares do CMPC para que os membros interessados se
manifestem na próxima reunião extraordinária. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a
reunião às dezenove horas e trinta minutos (19h30min).
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