São Paulo, 10 de agosto 2016.
7ª Reunião da Comissão Organizadora
XI Mostra Cultural de Paraisópolis 2016
Tema: “No Caminho de Paraisópolis tem...”
Horário: 14:00h
Local: CEU Paraisópolis

Participantes: Maurenice-Japa (PECP), Daniele (CCT Paraisópolis), Julia (Cartão Nova
Paraisópolis), Miriam E. (CCA D. Diva), Luana M. (CEI Dona Diva), Felipe V. (Tribo Sonoro), Diogo
(CCA S. José), Silvana (EE Homero), Cida G. (EE M. Zilda), Denise (Crescer Sempre), Cleber
(Bovespa), Mineiro (Acrep), M. Socorro (AMP), Sueli (artesã), Josemi (artesão), Monica (Casa da
Amizade), Juliana O. (UMCP), Miriam C. (produtora).
A reunião foi iniciada com a apresentação de todos os participantes e leitura da ata da reunião anterior,
anotando-se as correções aplicáveis para revisão da ata no site.

Foi informada a necessidade de remanejamento da reunião geral prevista para 08/09, tendo em vista
que nesse dia ocorrerá o 3º. Encontro Sócioeducativo sobre Educação Esportiva com Magic Paula
(campeã de basquete). De acordo com consenso geral ficou reagendada para 09/09/2016.


Comissões:

Ficou decidido que a comissão responsável pelo Palco Externo serão Roberto, Felipe e Acácio.
Maurenice (Japa) pediu para alterar sua participação e a do Pro-saber da área externa para o BEC.
Cleber (Bovespa) confirmou a presença de uma pessoa do Bovespa e de Algacir na montagem e
desmontagem dos desenhos do logo.
A subcomissão responsável pelo controle de acesso foi convidada a participar de reunião a ser marcada
com os funcionários da VIA VAREJO que serão os executores desse trabalho. É necessário levar uma
planta do CEU, levantamento de entradas, tarefas e postura para orientá-los adequadamente.



2º. Encontro Sociocultural

O encontro foi avaliado positivamente por todos os participantes, que salientaram o alto valor do
conteúdo exposto pelo palestrante, o encaminhamento satisfatório e agradável da palestra e a troca de
experiências vividas entre os participantes.
Lamentou-se a ausência de representantes das escolas municipais da região (exceto EMEI Burle Marx)
que na mesma data tinham reunião de supervisores/gestores na DRE-CL.



Vídeo

Juliana informou da intenção da VIA VAREJO em realizar um vídeo contendo uma amostragem mais
abrangente dos trabalhos realizados antes e durante a Mostra Cultural, de modo que haja um registro
apropriado para futuras captações de recursos.
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Informou que a empresa arcará com os custos, com exceção da Edição, que custará em torno de R$
10.000,00. Em contrapartida, ficaram de verificar a possibilidade trazer um artista de seus contatos para
ser a atração da tarde durante a Mostra, o que viabiliza a despesa com o vídeo.
Um profissional será enviado para registro de oficinas (num único dia). Juliana vai verificar qual a data
mais apropriada e elaborar um roteiro para esse profissional.


Camisetas

Foi realizada uma votação sobre as cores das camisetas da comissão organizadora a partir das imagens
que Miriam levou como referências. Decidiu-se pelo tom de verde. As camisetas de uso geral serão
brancas.



Liberação de verba para compra de material para oficinas

Algumas instituições informaram da dificuldade de receber o valor (R$ 200,00) por conta de seus
regulamentos internos. Ficou decidido que solicitações como essa serão examinadas caso a caso.



Oficinas – Notas Fiscais

Alguns oficineiros reportaram a dificuldade em emitir nota fiscal para recebimento do cachê de oficina
dada. Foi informado que o procedimento é obrigatório de acordo com as leis vigentes e a necessidade
de posterior prestação de contas. Juliana comentou da facilidade em se abrir uma MEI e se colocou à
disposição para receber o interessado na União dos Moradores e instrui-lo.


Brindes

Japa (PECP) ficou encarregada de liderar a captação. Juliana informou que há possibilidade de FVV
fornecer alguns brindes; fornecerá o contato para Japa alinhar a natureza dos itens e a necessidade de
complementação.



Subprojeto Jovens Idéias/Ideais

Julia D. informou que o projeto foi reformatado para desenvolvimento em 2 fins de semana:
27-28/ago/16: sábado e domingo, 16 h
3-4/set/16: sábado e domingo, 16 h



Subprojeto Esportes

O 3º Encontro Socioeducativo “Educação Esportiva” será na 5ª f 8/9/16; aguardando confirmação FVV
sobre o horário (manhã ou tarde). Nota pós-reunião: por motivo de agenda de Magic Paula a palestra
foi antecipada para 2ª f 5/set/16 as 14:30-17:00. Por indisponibilidade do teatro do CEU o encontro
acontecerá na ETEC Abdias do Nascimento (R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n)

Próxima reunião: 3ª f 23/ago/14 as 14:00-16:00 no CEU Paraisópolis (sala web)
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