
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 

CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MINAS GERAIS 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, 

participaram de reunião extraordinária, convocada em reunião ordinária realizada no dia dezoito 

de novembro de dois mil e vinte, através de vídeo-conferência pelo Google Meet, pelo link: 

https://meet.google.com/asw-hxvu-urm, os membros do Conselho Municipal de Política Cultural 

do município de São Sebastião do Paraíso - Minas Gerais, a presidenta, Marília Nogueira Silveira, o 

primeiro secretário, Jian Paulo da Silva e os demais membros, titulares e suplentes, Ângela Maria 

Paschoal Cardoso, Caio Márcio Rodrigues David, Lizete Martins dos Santos, Lucivânia Naves 

Queiroz, Marília Andrade Pereira, Renato Donizetti de Queiroz Filho e Vicente de Souza Neto. Com 

o intuito de analisar e deliberar pela aprovação ou reprovação da homologação dos cadastros de 

pessoas jurídicas no Cadastro Municipal Cultural, disponibilizado através do link: 

https://bit.ly/CadastroMunicipaldeCulturaSSParaiso. Esse também foi disponibilizado nos grupos 

de whatsapp específicos do conselho e divulgado pelos membros representantes de cada 

seguimento cultural. Ressalta-se que foram analisados somente os cadastros daqueles que 

persistiram dúvidas e que não puderam ser sanadas, o que fez com que requisitássemos novas 

informações que permitissem uma análise mais criteriosa e justa. Acerca dessa análise e 

deliberação, foram aprovados: ANDERSON DE CARVALHO FERREIRA - CIRCO WINDSOR; 

AUDENIZIO GOMES TAVARES NETO, CHRISTAL BAIMA CAETANO - BAIMA LETTERING, CLAUDIO 

ANTONIO PALMA - TV SUDOESTE, DANIELA SILVA PRADO BARTOLOZZI - BALLET DANIELA PRADO, 

MARCEL GIUBILEI DE OLIVEIRA - MARCEL GIUBILEI, RÁDIO PARAISENSE 820 AM LTDA - RÁDIO DA 

FAMÍLIA e THIAGO GONÇALVES DE OLIVEIRA - TH FILMES. Foram reprovados: FABIO JÚLIO 

APARECIDO VALERIANO - KACHAÇA HENDRIX, MARCIO LUIZ ZAQUEU - ASSOCIAÇÃO SHAOLIN DO 

NORTE DE KUNG FU, MARCO ANTÔNIO SILVA RODRIGUES, RICARDO ANDREUCCETTI - RICA 

ANDREUS, RONALDO APARECIDO DOS REIS. Jian Paulo da Silva destacou que, em referência à 

Ricardo Andreuccetti - Rica Andreus, entrou em contato via telefone para solicitar a 

documentação necessária para nova análise, porém o mesmo solicitou que o seu cadastro fosse 

ignorado, tendo em vista que ele só havia se cadastrado por conta de um projeto, que não se 

concretizou. Na oportunidade, foram apresentados os editais e perguntado a todos os 

conselheiros se havia dúvidas, sugestões ou se os mesmos estavam aprovados. Os conselheiros 

deliberaram unanimamente pela aprovação de todos os editais. Nada mais havendo a tratar, deu-

se por encerrada a reunião e eu, Jian Paulo da Silva, primeiro secretário, lavrei esta ata de reunião 

geral, subscrevo e assino juntamente com os demais. São Sebastião do Paraíso, dezoito de 

novembro de dois mil e vinte. 


