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 Ata do fórum de Artes Cênicas 
para escolha do representante do 
segmento no ConCultura 

 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, reuniu-se o fórum 
de Artes Cênicas inicialmente marcado para o dia 8 às 16h de agosto, foi 
remarcado para o dia onze às vinte e uma horas do mesmo mês, em virtude 
da plataforma google meet não comportar o número de participantes, sendo 
necessária a mudança para a plataforma zoom, de reunião virtual. Quórum de 
135 ativistas. Compuseram a mesa de eleição: Deyse Jeane de Araújo Vieira; 
Eriton Holanda de Sousa; Carolina Di Deus; Amanda Schoenmaker. A 
Secretária Executiva do ConCultura, Deyse Jeane, deu boa tarde a todos e 
constatando a presença de quórum de início aos trabalhos, explicando o 
motivo do fórum. Depois, passou a palavra para o Sr. Eriton Holanda, servidor 
da FEM para condução do processo eleitoral. Ele explicou como se daria o 
processo, com base no edital nº 1/2020. Foi aberto o processo de inscrição 
para candidaturas, para o qual se inscreveram: Camila Cabeça, Maria José 
Freitas e Anailton Salgado. Foi concedido o tempo de 5 minutos para que 
cada um fizesse a defesa de sua candidatura. O candidato Anailton Salgado 
ao fazer uso da fala, retirou sua candidatura.  Após isso, houve a votação pelo 
chat da plataforma. O resultado da apuração foi: Camila Cabeça obteve 36 
votos e Maria José Freitas, 46, tendo 1 abstenção. A mesa declarou Maria 
José Freitas eleita para a cadeira titular de Artes Cênicas no Conselho 
Estadual de Cultura. Iniciou-se o processo de abertura de inscrições a 
candidaturas a suplente. Como única candidata, apresentou-se Marília 
Bomfim. A plenária, por aclamação, elegeu-a como suplente.  A mesa 
declarou Marília Bomfim Melo Gonçalves eleita como suplente da 
cadeira de Artes Cênicas no Conselho Estadual de Cultura. Abriu-se para 
falas dos eleitos e demais manifestações espontâneas dos participantes. A 
mesa deu por encerrada o fórum às vinte três horas e cinquenta minutos. 
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