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A Comissão Especial do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Cultura, no uso de suas 
atribuições, com base na Resolução CMC 02/2021, e no Edital de Convocação para Eleição de 
Representantes da Sociedade Civil, pública a lista final dos candidatos para o biênio 2021/2023: 
 
ARTES CÊNICAS 
Alberto Marcondes Santiago 

 
Atua como diretor, dramaturgo, produtor e professor no teatro, 
atualmente na NOUS- Escola Nóetica Da Vinci; autor e coordenador do 
FESTIPOEMA; escritor membro da APL; ex-presidente da: Cia Teatral Cadê 
Otelo, Conselho Municipal de Cultura, A.P.L. e A.C.COOTEPI.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Herica da Silva Geronymo oliveira de França 
 

Co-fundadora da Cia Teatral La Trapera, fundadora do "Mulheres de 
Cena - Grupo de Atuadora Negras do Vale do Paraíba" e membra 
fundado do Instituto Atuarte. É atriz, bacharel em Artes Cênicas. Em 
2006 fundou o coletivo Joaquina Cia de Teatro. No mestrado em 
educação na UFPR pesquisou o processo de formação de plateia com 
espetáculos dentro das escolas de Curitiba, e agora no doutorado 
em educação na USP está no campo da pedagogia teatral. Dirigiu 2 
espetáculos: O filme da Minha vida, Piragui e Sonho de uma noite de 
Verão. Além disso, é realizadora do Festival de Comicidade Feminina 
de Pindamonhangaba, que teve sua 1ª edição em 2021. 

 
 
 
Murilo Belvedereze Keller 

 
Ator e arte educadores. Cursando Licenciatura em Educação Artística 
pela Faculdade Santa Cecília - FASC. Formado como ator no curso 
Técnico em Teatro pela escola Senac Pindamonhangaba. Ingressou no 
teatro em 2013, desde então vem desenvolvendo trabalhos dentro da 
cidade de Pindamonhangaba. Já participou de diversos trabalhos, 
dentro e fora de região, hoje atua no Coletivo Contramão de Teatro e 
trabalho como estagiário no Sítio do Pica Pau amarelo, 
desenvolvendo peças com teor infantil. 
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ARTES VISUAIS/AUDIOVISUAL 
Daniel Alves Monteiro 

 
É arte-educador e oficineiro no projeto social Coletivo Monako. 
Ministra aulas de pintura e desenho para crianças e adultos nos 
bairros de Moreira Cesar. É artista visual desde os 14 anos e já 
organizou algumas exposições de arte e pintura na cidade. 
 
 
 
 
 
 

 
Gabriel Bicudo 

 
Atua desde pintura em tela, até fotografia de modelos, conhecido como 
street book. Também é fotógrafo desde 2018. Faz parte da Arte Mais, 
espaço de criações coletivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Oliveira França 
 
Possui cerca de 10 anos de experiência como fotógrafo de 
artistas e grupos de música e teatro e mais de 7 anos como 
arte-educador em fotografia. Participou de algumas 
exposições coletivas (entre 2010 e 2018) e 3 individuais (entre 
2017 e 2018) sendo que todas foram enquanto estava vivendo 
em Campinas. Uma das exposições individuais foi produzida 
após receber recursos do fundo cultural da Prefeitura de 
Campinas. 
Arte-Educador, Fotógrafo e VideoMaker, é formado em 
Sociologia e Ciências Políticas pela UNICAMP – neste período 
teve a oportunidade de fazer algumas disciplinas relacionadas 

tanto à fotografia analógica quanto à digital. 
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ARTESANATO  
Jurema Freire 

 
É artesã em Pindamonhangaba, desde 2000, trabalhando com 
técnicas de fuxico, bordado e decoupage. Deu aula no Projeto 
“Nosso Bairro”, no Circo, nos Centros Comunitários, no 
Programa Escola da Família. Participou de todas as feiras de 
artesanato no município até o ano de 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
Márcia Auxiliadora de Oliveira 

 
Trabalha com artesanato desde criança, já deu aulas de 
artesanato em vários lugares, além de expor seus trabalhos 
nos eventos da cidade. Atualmente é membra do Conselho 
Municipal de Cultura e do Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra. 
 
 
 
 
 

 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA 
Guilherme Alves Barbosa 

Faz parte da Nous - Escola Noética Da Vinci. Por meio do Projeto 
Jovens protagonistas, há aproximadamente dois anos, apresenta 
oficinas de ancestralidade nas escolas, por modalidade online e 
presencial, tendo por objetivo despertar nos alunos o 
protagonismo histórico brasileiro perante as histórias de seus 
próprios ancestrais. Atua também na área das artes visuais na 
parte da pintura, explorando as vanguardas artísticas e as 
relações filosóficas que elas estabelecem conosco. 
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Wagner Eduardo Conceição Souza 
 
É professor da Rede Estadual de Ensino, atuando com a 
aplicação de conteúdos de cultura afro-brasileira e africana 
dentro das escolas. Desenvolve o Projeto Quebrando Tabu, que 
trabalha questões educacionais articulado com o cultural. É 
conselheiro do CMC biênio 2019-2021, representante da 
cadeira de cultura afro-brasileira, atualmente presidente do 
Conselho. Além de membro do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. 
 
 
 
 

 
CULTURA POPULAR 
Raimundo Barbosa 

 
 
É produtor cultural nos eventos de capoeira tanto aqui em 
Pindamonhangaba atuando como professor de capoeira. Atua na 
associação Pé na ginga e também atua como professor de 
capoeira nos centros comunitário do Cícero Prado, nas quadras e 
nas ruas em condomínio. 
 
 
 
 
 
 

 
Roberto Barboza 

 
Atua na Associação Pé na ginga e em Centros 
Comunitários, dando aula de capoeira. Já atuou em 
escola da rede municipal de Pindamonhangaba, 
também com Capoeira. Atualmente é estagiário Mestre. 
Em 2015 recebeu homenagem da Câmara Municipal, no 
Dia da Consciência Negra. 
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Rute Lidiani Pires 
 
Trabalha com educação cultural e artística de adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilidade, proporcionando o acesso à cultura 
por meio dos projetos Jovens Protagonistas e Grupo de Teatro nas 
Escolas. É fundadora e Presidente da NOUS- Escola Noética Da Vinci 
(Consciência Plena).  
 
 
 
 
 

 
 
DANÇA 
Rayane dos Santos Fidelix 

 
É educadora física e coreografa, trabalho com um projeto social 
chamado Mulheres que se cuidam, há mais de 8 anos que leva aulas 
de Dança como forma de atividade física e bem-estar para mulheres 
dos bairros de Moreira César. Ministra aulas de Ritmos no grupo 
coletivo Monako. 
 
 
 
 
 
 

 
 
LITERATURA 
José Maurício Cardoso da Silva 

 
Eu atuo como professor da rede estadual, incentivando a 
leitura de obras clássicas e contemporâneas há alguns anos 
e também realizo leituras em redes sociais e plataformas 
digitais. 
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Lúcia Marlene Dias 
Professora há 21 anos na rede pública estadual de São Paulo, promove 
projetos de Concurso Literário nas escolas em que atua. Produziu o 
projeto Viver com Arte é Bem Viver que promoveu rodas literárias 
sobre o livro de Jarid Arraes: Heroínas Negras. Quando participou do 
Conselho Municipal do negro de Pindamonhangaba, promoveu rodas 
de conversa sobre literatura, arte, cultura com o FALA JOVEM  
 
 
 
 
 
 

 
 
MÚSICA 
João Marcos Salgado do Amaral 
 

MC desde 2009, tem atuação ativa nos palcos e festivais de 
Pindamonhangaba e em outros municípios. Produtor cultural desde 
2012, organizou alguns eventos voltados para a área musical; Batalha 
da Bíblia, Um pela Paz entre outros eventos musicais e culturais 
promovidos ao longo dos anos. Um disco lançado junto ao seu grupo 
18k no ano de 2018, alguns singles em carreira solo, atualmente 
trabalhando no seu primeiro álbum solo. 
 
 
 
 

 
A eleição acontecerá de forma online (google meet), no dia 26/10, às 19h, com tolerância de 
10min, pelo link: meet.google.com/pmp-mzum-omm 
 
 
Qualquer cidadão residente em Pindamonhangaba pode participar do processo de escolha dos 
conselheiros. Devendo no dia e horário da eleição acessar o link, receber as orientações ao vivo e 
escolher apenas 1 candidato para cada uma das 8 cadeiras/segmentos culturais. 
 
 

Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021 
 

 
Comissão Especial Eleitoral 

CMC Pindamonhangaba 


