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Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, 

valorizando as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas. 

 

 

8ª REUNIÃO COMISSÃO ORGANIZADORA DA XIV MOSTRA CULTURAL DE PARAISÓPOLIS 2019 

 

Tema: PENSO, SINTO E TRANSFORMO PARAISÓPOLIS 

Data: 2/9/2019 - 14h00 – 16h00  
Local: CEU Paraisópolis, prédio da Biblioteca, sala web  
 
Participantes: Maurenice (Japa-PECP), Mirtes (Crescer Sempre), Juliana (UMCP), Monica (Casa da 
Amizade), Gabrielle (ProSaber), Monica S. (CEI CEU Paraisópolis), Anita e Nilson (EMEI CEU 
Paraisópolis), Camila e André (EMEF CEU Paraisópolis), Rafael (Gestão CEU Paraisópolis – Cultura), 
Maiane, Jurandir e Jane (SASF – Paraisopolis - V.A.), Renato (ETEC), Gabrielle (ProSaber), Claudia 
(CUFA), Erica (CEISER), Silvana (EE Homero),  

 
Ata da 7ª reunião: leitura e correções da ata.  
 
Captação de recursos: Juliana (UMCP) confirmou que conseguiu da PMSP palco, som e gerador de 

emergência 

Layout dos banners e convite: o voluntário anteriormente cogitado por Juliana não tem mais 

disponibilidade. Necessário buscar alternativa urgente.  

Convites: considerando a falta de verbas, a distribuição será feita por email.  

Patrocínio para impressão dos banners: ainda não existe, Juliana vai priorizar. 

Normas de Montagem e Desmontagem: reiterada a importância da leitura das normas 2019 

publicadas no site.  

Atribuição de responsáveis/voluntários pelos espaços em 14/set/19: 

Gestão-Cultura: Eduardo A. Gonçalves, Poeta 

CEI: Monica Stopassoli ou Ana Custodio 

EMEI: Nilson 

EMEF: Camila 

BEC: Japa (PECP)  e Suely artesã 

Programação de palcos e salas de exposição: percorridas todas as tabelas e diagramas montados 

buscando atender, em ordem cronológica, as solicitações das instituições que se inscreveram até 

1/set/19. Estão publicados em multientidades.virtual.org.br. Não foi identificado conflito. 

Camarins/salas de concentração: até 9/set/19 será disponibilizada o diagrama com a distribuição 

de salas da CEI CEU. Dada a procura expressiva, as salas terão que ser compartilhadas entre 2-3 

instituições, buscando-se minimizar conflitos de horário. 
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Mestres de cerimônia: confirmada a disponibilidade, até 13:00, de Miriam no palco interno e 

Roberto no palco externo. Reiterada a importância de se ter pelo menos 2 pessoas para cada 

palco. Gabrielle (Pro Saber) ficou de ver com os integrantes da banda Tocando na Real. 

Barracas gastronômicas: Silvana (EE Homero) relatou que já tem compromissadas 6 barracas, que 

anteciparam 50% do valor do aluguel de tendas padronizadas. Está tentando uma sétima. Vai 

demarcar a posição das barracas e informará Gestão do CEU e Japa. 

Layout do CEU: Japa marcará no desenho a posição desejada para o palco (idem anos anteriores) 

e a posição de barracas informada por Silvana para que a equipe de Gestão tenha um registro 

firme dos locais, evitando problemas de erro de locação já ocorridos no passado. 

Exposição dos desenhos do logotipo: os professores da EE Etelvina não mais estarão disponíveis a 

tarde de 13/set/19. Camila (EMEF CEU) e Flavia (Coletivo) farão reunião na 6ª f 6/set/19 para 

planejar possível montagem antecipada dos desenhos em folhas de papel kraft para agilizar 

montagem em 13/set/19. Monica S. vai providenciar atestado de voluntariado. Algumas 

instituições se dispuseram a contribuir com alguns materiais. 

Controladores de acesso: pulseiras serão oferecidas por Cultura Inglesa em 3 cores: larnaja (0-14 

a), pink (15-25 a) e verde (adultos acima de 25 a). Juliana informa que Flavia confirmou 

disponibilidade dos jovens do Coletivo Jovem Coca Cola. Monica vai atualizar o Guia do Voluntario 

Controlador de Acesso e disponibilizar no site. 

Ambulância: Juliana está tentando apoio Cultura Inglesa; ainda se tem confirmação. 

Atração para abertura no palco interno: necessidade de definição urgente – em andamento por 

Juliana. 

Mobilização das escolas, instituições e artistas para o evento da MC 14/set/19: pediu-se a ajuda de 
todos para ligar e mobilizar outros ainda não-inscritos. 
 

Próxima reunião: 4ª f    11/set/19             14:00-16:00 no CEU Paraisópolis, sala web 

 
 

Ata minutada por Monica (Casa da Amizade) 


