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ATA N°10/2022

REUNIÃO SETORIAL DO SEGMENTO ARTES VISUAIS

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

18h, foi realizada a REUNIÃO SETORIAL DO SEGMENTO ARTES VISUAIS,
realizada pelo Conselho Municipal dè Cultura, de forma presencial, com a 

participação do Conselheiro Dudson Carvalho, representante do segmento das 

Artes Visuais, como mediador e da Conselheira Sara Rebeca Monteiro Martins, 

representante da SEMAD, como relatora.

A reunião teve as seguintes proposições:

1. A senhora Bruna Rocha, questionou se os artistas vão poder participar 

com CNPJ?;
2. A senhora Lívia Rocha, sugeriu que os projetos devem focar nos 

proponentes;
3. O senhor Evaldo Vasconcelos, sugeriu a criação de cadastro municipal 

com comprovação de atuação na área e que a utilização da plataforma para 

inserir novos profissionais;
4. A senhora Samara Nina, sugeriu a atualização anual do cadastro e 

plataforma para que possa anexar portfolio atualizado;

5. O senhor Michel Melo, sugeriu que seja disponibilizado uma plataforma 

para que possa atualizar o portfolio sempre que for necessário e que o que o 

Conselho possa avaliar o peso da representatividade do Segmento Artes Visuais 

em relação às demais categorias;

6. O Senhor Paülo Belém, sugeriu que fosse analisado primeiro o projeto e 

depois a documentação;
7. A senhora Samara Nina, sugeriu que banco digital seja aceito;

1

mailto:conculturamanaus@hotmail.com
mailto:conselho.cultura@pmm.am.gov.br


Prefeitura de
Cultura, 
Turismo 
e Eventos
Fundaçêo Municipal

Q

EI
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
E-mall: conculturamanaus@hotmail.com / conseiho.cultura@pmm.am.gov.br 
Endereço: Museu da Cidade de Manaus - Paço da Liberdade - Rua Gabriel Salgado, Centro 
CEP: 69.005-340 
Site: vlvamanaus.com

8. A senhora Lívia Rocha, sugeriu que no Edital conste que o prazo para o 

recurso seja a partir do recebimento do espelho, pois o mesmo auxilia na 

fundamentação do recurso;

9. O senhor Nadilson Sarrazim, sugerir que seja postado um modelo de

Portfolio;

10. A senhora Samara Nina, sugeriu que tenha um edital para novos artistas 

ou uma categoria que contemple novos artistas.

DUDSON CARVALHO
Representante do Segmento das Artes Visuais

SARA REBECA MONTEIRO MARTINS
Representante da SEMAD
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