São Paulo, 31 de Julho de 2015.

6ª Reunião da X Mostra Cultural de Paraisópolis

Tema: “Paraisópolis, comunidade cidadã”.












Participantes: Maurenice (Japa Einstein), Nathalia (Pró-saber), Márcia (Prósaber), Neuza (Grupo harmonia UBS), Patrícia (Espaço Bovespa), Andreza (Espaço
Bovespa), Carla T. (Perimetral), Quitéria (CCT Paraisópolis), Monica M. (Casa da
Amizade), Jane Kelle (CEU Paraisópolis), Eliana (Gestora do CEU Paraisópolis),
Elizandra (Paraisópolis das Artes), Karina (Rádio Claro Nova Paraisópolis),
Alessandra (CEI SER), Gervazio (AMP), Natália (CEU Paraisópolis), Seila (CCA São
José).
Confirmação de presenças para o evento do dia 11/08: Juliana retomou a
divisão das tarefas a fim de verificar quais escolas, ONG’s, instituições e artistas
da comunidade foram contatados e que confirmaram presença a fim de fazer um
levantamento.
Cronograma para o dia do evento:
-Abertura: Ver a possibilidade do Guri, Orquestra do CCT, Orquestra de violões
ou algum grupo musical se apresentar enquanto os convidados serão
recepcionados.
-Composição da mesa: Dona Teresinha (que irá falar sobre os trabalhos
realizados no Paraisópolis), Marlene (contará a história da vivência de 10 anos da
Mostra), Gilson (contará a vivência dos moradores da comunidade), Carla e
Silvana (Curadoras), Eliana (Gestora do CEU).
Palestrante: ______________________________(a confirmar)
Convites: Juliana informou que os convites estarão prontos de forma que na
segunda feira com o palestrante já definido possam ser feitas as divulgações.
Tarefas a serem realizadas visando MC 19/set/15; e se possível trazer na
próxima reunião:
- Palco, som, iluminação e gerador: Natália, Elizandra e Mônica (gerador) obter
orçamentos /Obs: Eliana gestora do CEU se incumbiu de enviar o ofício para a
Prefeitura do Campo Limpo.
-Estacionamento: Eliana irá verificar com a escola Dom Veremundo e a Carla com a
ETEC e Perimetral.
-Camisetas: Quitéria; para efeito de cotação será considerada parte traseira da camiseta
idêntica à de 2014.
-Convites/banner: Juliana: obter cotação
-Controladores de acesso: Elizandra: obter cotação
-Ambulância: Eliana: obter cotação



-Redutores de água para bebedouros: Eliana: vai obter orçamento de instalação (os
materiais já estão disponíveis no CEU)
-Mapa dos espaços do CEU (BEC/área externa, CEI, EMEF): Nathalia: vai trazer cópia
física e se possível também arquivo magnético em AUTOCAD
-Cozinha/restaurante da EMEI CEU: Eliana vai verificar possibilidade de usar na MC
-Trazer na próxima reunião: camisetas (quantidade e tamanhos); Lanches e almoço
(quantidade de pessoas que irão trabalhar meio período ou período integral)
Próxima reunião: 07/08/15 (sexta-feira), as 14:00h.

Local: Escola do Povo (Rua Herbert Spencer, º113)

