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XI Mostra Cultural de Paraisópolis 2016
Tema: “No Caminho de Paraisópolis tem...”
Data da reunião: 30 de março de 2016, 14:00
Local: AMP
1a reunião da Comissão Organizadora da Mostra Cultural 2016
1. Rodada de apresentação
2. Local e data da MC: Foi colocado por Juliana (UMCP) que o CEU Paraisópolis entrou em
contato para informar que a data agendada (17/set/16) não poderá ser utilizada pois segundo
eles a SME publicou em Diário Oficial que neste dia acontecerá no CEU o Festival de Bandas e
Fanfarras. Com isso a Comissão deverá resolver se muda o local da Mostra, se muda a data da
Mostra ou se tenta falar com o CEU/DRE/SME/PMSP para garantir que o evento ocorra no CEU
e na data agendada. Foi aberta para que todos pudessem falar e chegou-se a consenso de que
o ideal é seguir com a data e local e falar com os órgãos cabíveis para garantir.
2. Inscrições: Monica M. (Casa da Amizade) propos que as inscrições este ano sejam feitas
apenas on line pelo site www.paraisopolis.org e que já está em teste no site. Sugestão foi
acatada. Quem puder já entrar que o faça para vermos se está tudo certo ou se precisa fazer
alguma correção. Neste primeiro momento poderão ser colocados dados fictícios.
3. Possibilidade de patrocínio por parte da Fundação Via Varejo: Juliana O. (UMCP) explicou que
existe a possibilidade de esta fundação patrocinar o projeto. Acontecerá uma reunião no dia 07
de abril no Pró-Saber para decidir onde a Fundação deve investir; convidou a todos para
participarem.
4, Encontros socio educativos pre- MC: rapidamente foi falado sobre a possibilidade dos
encontros sócios Educativo; foi pedido para que nas próximas reuniões se tragam sugestões de
datas.
5. Concurso de logotipo da MC 2016: o regulamento de 2015 será enviado para comentários e
consolidação na próxima reunião.
6. Próxima reunião: 13/abr/16 às 14h na sede da Associação de Mulheres de Paraisópolis (AMP).

