
ELEIÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA: 

CONHEÇA OS CANDIDATOS INSCRITOS, REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL (Por ordem de inscrição).  

As descrições a seguir, contém informações da atuação dos candidatos, preenchidas 
pelos próprios, em seus formulários de inscrição. 

 

ANTONIA RODRIGUES DA SILVA 

Aposentada 

Área de atuação na Cultura:  

“Há 20 anos atuo no campo do mercado cultural como produtora do músico Carlos Zens 
e fui integrante do Conselho Municipal de Cultura e da Comissão Normativa da Lei Djalma 
Maranhão”. 

 

NATÁLIA GALVÃO DA CUNHA LIMA FREIRE  

Literária 

Área de atuação na Cultura:  

“Minha atuação se volta ao fomento e difusão da literatura, especialmente, às pessoas 
em situação de privação de liberdade. Dentre estas atividades, voluntárias, destacam-se 
o levantamento e entrega de obras para reconstrução (e participação em projeto de 
construção) de Bibliotecas nos espaços prisionais, o incentivo à leitura e à expressão 
cultural como forma de integração social, incluindo pleito judicial para tanto, e experiência 
em práticas de educação popular nesses espaços, visando a emancipação social 
mediante a educação popular e a cultura - e seu poder de transformar a realidade social, 
como instrumento de libertação. Exerci função, ainda, de parecerista em Periódicos do 
ramo jurídico, com a temática principal de difusão do debate acadêmico e popular dentro 
das ciências criminais e direitos humanos, seja através de artigos científicos, resenhas 
literárias e cinematográficas ou poesias. O desejo de integrar o CMC parte da crença na 
necessária aproximação, nas atividades exercidas pelos agentes que concebem políticas 
culturais, a sujeitos que ainda não integram ou em pouca escala integram, formalmente, 
o debate, mas que também o expressam no dia a dia, valorizando a cultura - e, 
principalmente, a literatura e a arte - como um vetor de desenvolvimento e inclusão”. 

 

BRUNO SIQUEIRA MEDINA  

Produtor 

Área de atuação na Cultura:  

“Atuo há mais de 15 anos em produção de eventos, participando diretamente de alguns 
projetos culturais relevantes em nossa cidade. Desejo fazer parte do Conselho Municipal 
de Cultura para poder contribuir de forma mais direta e efetiva à nossa cultura local”. 

 

 

 

 



 

 

FRANCINE DE ARAUJO MATOS  

Produtora de Eventos e DJ  

Área de atuação na Cultura:  

“Para aprender mais sobre esse universo que é rico em arte e cultura e tão importante 
para nossa sociedade. E poder somar no meu dia a dia no meu trabalho como produtora 
de eventos”. 

 

CÍNTIA CAMILA LIBERALINO VIEGAS  

Arquiteta e Urbanista  

Área de atuação na Cultura:  

“Arquiteta que atua no campo do Patrimônio Cultural trabalhando com inventários do 
patrimônio arquitetônico, pareceres de tombamento, além de atividades de ensino e 
pesquisa na área. Além disso, bailarina. Desejo contribuir para o Conselho Municipal de 
Cultura como uma representante dos Arquitetos e Urbanistas na defesa do nosso 
ameaçado Patrimônio Cultural Municipal”. 

 

ANA ZÉLIA MARIA MOREIRA  

Arquiteta e Urbanista  

Área de atuação na Cultura:  

“Questões pertinentes à preservação e conservação do patrimônio cultural edificado 
como identidade de um povo. Tais preocupações me motivam como profissional e 
integrante do Conselho de Arquitetura do RN à participação no Conselho Municipal de 
Cultura de Natal”. 

 

VALÉRIA ARAÚJO FERREIRA DA SILVA  

Jornalista 

Área de atuação na Cultura:  

“Trabalho com comunicação. E existe um desejo latente de trabalhar com cultura, porque 
é uma necessidade nossa conhecer o que nos forma e o que nos faz ser quem somos. 
E a cultura carrega isso: a nossa história, a nossa identidade. A cultura está entrelaçada 
com a formação das identidades sociais, afinal é por meio da educação formal e informal 
que se aprende sobre os signos das representações culturais e a formação indenitária. 
É possível dizer que não se vive do passado, se vive do presente e do futuro. Porém, 
para se compreender as transformações pelas quais a cultura de um povo tem passado 
no decorrer dos tempos, se faz necessário conhecer como era antes no início de sua 
construção. Há de se estabelecer parâmetros para se poder definir em que aspectos a 
cultura foi transformada e em que grau. Conhecendo a própria cultura, o indivíduo 
compreenderá a importância de mantê-la viva na memória, protege-la e valorizar a cultura 
como forma de preservar o que somos, nossas características, nossa identidade. E é 
nessa linha, de manter vivas as tradições e disseminar o nosso passado, que quero me 



aprofundar e atuar. O povo precisa conhecer de onde veio e o que te forma. Meu 
interesse maior é poder contribuir para o fomento à cultura, além de aprender junto com 
todos os membros do Conselho Municipal de Cultura”. 

 

RODRIGO JOSÉ DA SILVA 

Agente Cultural - Festejos juninos e populares. 

Auxiliar de Escritório.  

Área de atuação na Cultura:  

“Há muitos anos participo da cultura na área junina, desenvolvendo um trabalho cultural 
levando a cultura por onde for, já fiz parte de vários grupos juninos como Arraiá do tererê, 
arraia do candeeiro, Arraia Brilho Matuto, arraia Zé Matuto, e hoje atualmente estou no 
arraia Rei Do Baião da cidade da esperança e nesse momento tão difícil continuamos 
levando a cultura com apresentações de lives e vir uma oportunidade de fazer parte do 
conselho Municipal de Cultura para que possa contribuir com as discussões em prol as 
melhorias nas criações dos projetos Municipais”. 

 

MACILEI MACIEL/FEQUAJUTERN  

Agente Cultural - Festejos juninos e populares 

Projetista.  

Área de atuação na Cultura:  

“Presido a federação junina desde 2005, outrora já participei como conselheiro das leis 
municipal e estadual de incentivo à cultura, creio que fazendo parte do conselho 
municipal de cultura teremos uma melhor ótica para o segmento junino e suas 
demandas”. 

 

PAULO SARKIS KEUCHEGETIAN  

Músico 

Área de atuação na Cultura:  

“Músico atuante e ativista militante por políticas públicas para a cultura”. 

 

CLAUDIO PASCOAL MACÁRIO DE OLIVEIRA  

Cantor 

Área de atuação na Cultura:  

“Sou artista, produtor e ativista cultural, atuo na área da cultura na linguagem do recorte 
étnico racial, faço parte dos povos de matriz afro ameríndia, atuando diretamente com 
artistas do movimento afro, tenho um espaço cultural e uma banda de cultura negra, sou 
babalorixá e juremeiro mestre reverenciando a nossa cultura potiguar”. 

 

 

 



 

RENATO PEREIRA BEZERRA  

Design Gráfico  

Área de atuação na Cultura:  

“Poeta escritor, Produtor cultural, presidente do Coração Matuto produtor e marcador 
(2001 a 2021) Presidente da união de Quadrilha Junina do RN (2012 a 2016) fundador e 
presidente da Associação Cultural Amigos do Coração (2011a 2017) responsável do 
projeto Nascido e criado em Mãe Luiza (2017 a 2021) diretor da escola de samba Balanço 
do Morro (2015 a 2018) diretor da escola de Samba Malandros do Samba (2019 a 2020). 
Desejo construir um mundo mais doce, humano e colorido. Acredito no ensinamento da 
cultura ela ilumina o caminho de uma nação, levar adiante a história de um povo. A cultura 
deve ser tratada com respeito e reponsabilidade. Torço e busco contribui para que, nosso 
município e nosso pais, tenha acesso a cultura de qualidade, o conhecimento seja uma 
regra na vida dos cidadãos natalenses. Acredito que a arte é o caminho. Não só para 
alegrar vidas, mais para mudar para melhor”. 

 

KLEBSON RIBEIRO SOARES 

Professor 

Área de atuação na Cultura:  

“Klebson Ribeiro Soares, produtor cultural, Especialista em Educação e Cultura pelo 
IFRN, presidente da Associação Cultural Balão Dourado, foi coordenador do Projeto 
Cenário Junino (formação técnica profissionalizante), projeto desenvolvido no Município 
de Natal. Entre os anos de 2017 – 2020 foi Secretário da LIQUAJUTERN, onde foi 
responsável junto com a presidência da LIQUAJUTERN pela EXECUÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO do festival de quadrilhas juninas da UNEJ realizado em Mossoró. 
Participou da elaboração da criação da comissão de jurados na cidade de santa Rita- 
PB. Entre os anos de 2009 – 2021 desenvolveu o fortalecimento da quadrilha Junina 
Balão Dourado, credenciando ao reconhecimento a nível do Nordeste. Colaborou com 
a criação jurídica através da LIQUAJUTERN de alguns grupos a tornar associação, e 
foi o grande mentor do projeto turnê cultural que ira beneficiar grupos de quadrilha da 
capital”. 

 

JOSÉ RENATO VARELA DE SOUSA 

RH/Administrador 

Área de atuação na Cultura: 

“Tenho expertise na área de elaboração de projetos, sou do segmento das escolas de 
samba (Acadêmicos do Morro, Principalmente), ajudei nas confecções do Alto de Natal 
com Dicarlos. Faço eventos na cidade do Natal e em outras cidades junto a Athenas 
Produções do Senhor Damião. Tenho curso ministrado pela Tatiane Oliveira Fernandes 
na UFRN sobre captação de recursos vias as leis de incentivo. Tenho curso sobre 
captação de recursos via SICONV-Orzil Brasília) eu quero levar meu conhecimento e 
poder ajudar ao desenvolvimento na cultura natalense.” 

 


