São Paulo, 10 de setembro de 2015.

11º Reunião da X Mostra Cultural de Paraisópolis

Tema: “Paraisópolis, comunidade cidadã”


Participantes: Juliana O. (União dos Moradores e Escola do Povo), Monica M. e Ana Paula
(Casa da Amizade), Carla T. (Perimetral), Maurenice (Programa Einstein na Comunidade),
Luzia (ALEF - Paraisópolis), Márcia (Pró Saber), Vaneza (E.E. BM&F Bovespa), Jane e Eliana
(CEU Paraisópolis), Sr. Mineiro (ACREP), Silvana (E.E. Homero), Ana Maria (CEU EMEI
Paraisópolis), Rejane Santos (AMP), Monica Stopassoli (CEU CEI Paraisópolis), Simone
Rocha (CEU EMEF Paraisópolis)



A reunião iniciou-se com leitura da ata de reunião de 3.9.15 e justificativas de
ausências de alguns membros participantes da X Mostra Cultural.
Monica M. (Casa da Amizade) informou onde localizar a planilha de
distribuição das salas no site www.paraisopolis.org, aba Mostra Cultural.
Demanda: Rejane (presidente da AMP) sugeriu que fossem expostas todas
as camisetas com os logos que foram vencedores das Mostras Culturais
anteriores.
Sr. Mineiro (ACREP) solicitou a inserção de mais 5 pessoas para ajudar em
sua exposição.
Atualização da planilha de nome das exposições, horários de apresentações
(palco externo e interno) e instituições participantes da X Mostra Cultural;
Juliana informou que os pais serão o público alvo das palestras do Instituto
Horas da Vida.
Quitéria confirmou a participação da Orquestra do CCT (nota pós-reunião:
informação cancelada).
Juliana O. solicitou à Gestora do CEU Sra. Eliana a utilização da sala de
reunião ao lado da biblioteca para a curadoria da Mostra Cultual e recepção
dos parceiros no dia da Mostra Cultural.
Juliana O. informou que a Empresa LG e Bradesco serão responsáveis pelo
financiamento da X Mostra e a Associação Crescer Sempre se comprometeu
em doar as camisetas do evento (camiseta branca e arte somente na frente);
informou também que palco, som e iluminação estão aprovados.
Foi realizada a divisão de responsabilidades da Escala de Subgrupos.
Foi solicitado à Sra. Eliana (Gestora do CEU) que o vestiário da piscina seja
aberto pelo lado de fora.
Transporte das obras artísticas: não foi aprovado pelo orçamento, porém,
serão discutidas as prioridades.
Juliana informou que a Rede Globo irá montar uma oficina de alimentação
saudável na área externa ao portão e, ao final da mesma, os participantes





















poderão degustar os alimentos produzidos; ao lado deste local da oficina
serão montadas 3 barracas de alimentação para vender na X Mostra (Food
Truck);
Fornecimento de água pela Sabesp: ficará ao lado da Gestão devido ao
acesso à torneira.
Estacionamento: verificar com Sra. Carla Thomas (demanda da planilha = 35
vagas x disponibilidade).
Próxima reunião: 5ª f dia 17 de setembro às 14 horas na biblioteca do CEU
Paraisópolis.

