Relatoria reunião com representantes da sociedade 09/nov/2016
Presentes: Patrick Torquato (FCFM); Nice Lima (FCFM); Fernanda
Freire (CMPC); Tarcísio Camelo (Auçuba); Cátia Oliveira (Fopecom);
Renato Feitosa (CCLF); Eduardo (Sindicato dos Músicos)
Relatoria: Nice Lima
Início: 16h
Término: 18h50

Pontos de discussão:
1. Validação das relatorias das reuniões dos dias 28 de setembro e 5 de outubro:
Foi destacada a necessidade de comparecimento das pessoas que compõem
o gt para construção e proposições. A reunião do dia 19 de outubro foi
cancelada pela falta de quórum.
2. Retorno à sociedade do andamento dos trabalhos da Rádio Frei Caneca FM.
Cátia e Renato colocaram a necessidade de a sociedade ter conhecimento do
que vem sendo feito na rádio e próximos encaminhamentos.
3. Renato questionou se já foi enviada uma lista com a demanda operacional da
Rádio Frei Caneca. A lista já foi enviada à FCCR, ainda falta o retorno oficial da
Rádio para o GT acerca dessas demandas.
4. Foi destacada a necessidade de fechar os documentos de Apoio Cultural,
Edital de Ocupação de Grade de Programação e divulgar as propostas da
sociedade elaboradas para a Rádio.
5. Foram tiradas fotos mostrando a participação dos membros do GT nas
discussões. Cátia sugeriu que fosse colocada na página da Frei Caneca no
Facebook.
6. O jurídico da Prefeitura precisa dar retorno sobre o Edital de Ocupação da
Grade.
7. Sentiu-se a necessidade de pensar num agendamento de temas para as
próximas reuniões, pois aí as pessoas poderiam vir mais preparadas com
proposições.
Encaminhamentos:
- Patrick irá desenvolver um release e divulgar para informar à sociedade sobre o
andamento da Frei Caneca;
- Os membros do GT ficaram de se debruçar sobre o Edital para trazer sugestões e,
assim, ser possível fechar o documento na reunião da quarta-feira seguinte.
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- Uma nova reunião foi agendada para a quarta-feira, 16/nov, às 15h, no Paço do
Frevo para fechar o edital;
- Apoio Cultural vai para o jurídico para ser divulgado ao público o quanto antes, assim
que as propostas elaboradas pela sociedade forem divulgadas no Diário Oficial.

Relatoria validada em 22/nov/2016
Patrick Torquato
Ivanice Lima 6.301.024 SDS-PE
Tarcísio Amazonas Camelo 6.512.226 SDS-PE
Alexandre L’Omi L’Odo – Alexandre Alberto Santos de Oliveira RG
6.664.250 SDS-PE
Cátia Oliveira 4.270.159 SDS-PE
Renato Feitosa 9.145.222 SDS-PE
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