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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Politica 

Cultural  (CMPC) realizada no dia 22 de fevereiro com início às 

19h19, para tratar de dois assuntos de pauta:  1) apresentação 

da proposta de Looping  Produções para a virada cultural do dia 

27 de março em comemoração do aniversário do Teatro 

Municipal Bruno Nitz e o lançamento do Plano Municipal de 

Cultura; 2) programação cultural do BC criativo. 3) Assuntos 

gerais. Após a apresentação da proposta da virada cultural e 

feitas às considerações os conselheiros aprovaram por 

unanimidade execução da proposta apresentada. Para tanto, foi 

constituída a comissão de organização com a Dagma, Celso 

Peluzzo, Rafael Salvador e João Alexandre. A Looping Produções 

ficou responsável pelos encaminhamentos referentes às 

atividades culturais. A reunião de organização ficou definida para 

o dia 24 às 14h na FCBC. O presidente do  CMPC, encaminhou o 

segundo assunto: BC Criativo – momento em que foi analisada e 

confirmada a programação do evento. 3) Nos assuntos gerais - 

Evelina Carrajola e Jana Neves Garcia falaram da preocupação 

com não participação da Câmara de Artes Visuais no CMPC e 

propõem fazer uma reunião da câmara para discutir o assunto e 

recompor a representação da referida Câmara. Nesta reunião o 

CMPC reconhece a vacância desta representação. João 

Alexandre propõe fazer contato com as Câmaras de Artes 

Populares e Circo, Cultura Alimentar e Literatura que também 

não estão participando e informa sobre os editais do setor do 

artesanato que estão abertos. Anderson informa que foi possível 

organizar uma comissão de organização da feira que ocorre aos 

sábados na praça da cultura. Presidente do CMPC lembra da 

importância de aproveitar os próximos eventos do setor da 

cultura para mobilizar as Câmaras. Participaram desta reunião  

os conselheiros: Guilhermina Stuker; João Alexandre; Celso 
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Peixoto; Dagma Castro; Luciano Pedro Estevão, Roberta 

Guimaraes, Marcelo Fernandes e Anderson Beluzzo Rafa. 

Participaram também: Naira Demarchi , Moniquke Furtado e  

Eurico  Luiz Volpi da Looping Produções; Sérgio Sandulo, Nara 

Penna, Ivana Rebelo, Evelina Carrajola, Celso Perluzzo Jana 

Garcia, Ehiron Pereira, num total de 18 pessoas que assinaram a 

lista de presença. Sem mais assuntos a reunião foi encerrada as 

21h10 com a leitura e aprovação da ata.  


