ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE JANDIRA (CMP CULTURAL)
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JANDIRA EM 04 DE
DEZEMBRO DE 2018.
As dezenove horas e cinquenta minutos do dia quatro de dezembro de dois
mil e dezoito, reuniram-se em uma das dependências da Secretaria Municipal
de Cultura, mais precisamente na Sala de Reuniões, os membros do Conselho
Municipal de Política Cultural (CMP Cultural), sendo eles: Rita de Cassia
(Secretaria da Cultura), Leonel Barros (Audiovisual e Mídias Digitais) que
presidiu a reunião, Daniele Soares (Formação Cultural), Rosangela Santos
(Artes Plásticas e Visuais), Dr. João Carlos (Jurídico), Natal Lopes (Finanças) e
Walter Costa (Música). Os membros presentes iniciaram a reunião cuja pauta
seria: deliberação sobre as prestações de Contas dos projetos culturais que já
retornaram da Diretoria de Convênios e da CGM sendo: Jandira Sob Lentes proponente Amanda Barreto, Coro Informação - proponente Raquel de
Quadros, Aulas de Capoeira - proponente Karen Annik Donato, Viv’Arte proponente Angelo Costa Tavares, Cena Oeste 360° - proponente pablo
Pereira Dias e Revista Favo Cultural, ambos no terceiro e ultimo periodo.
Também seria discutida e analisada a situação do projeto Estruturando Clubes
de leitura - proponente Sheyla Pedrosa, cujo responsável, senhor Gledston
estava presente para argumentar sobre a situação do projeto. Primeiro foram
analisadas as prestações de Contas dos projetos culturais Jandira Sob Lentes proponente Amanda Barreto, Coro Informação - proponente Raquel de
Quadros, Aulas de Capoeira - proponente Karen Annik Donato, Viv’Arte proponente Angelo Costa Tavares, Cena Oeste 360° - proponente Pablo
Pereira Dias e Revista Favo Cultural, ambos no terceiro e ultimo período e
todas foram DEFERIDAS pelo CMPC. Em seguida iniciou-se a análise e
discussão sobre a situação do projeto cultural Estruturando Clubes de Leitura proponente Sheyla Pedrosa que está enquadrado na situação relativa ao
memorando 359/18 da Diretoria de Convênios, conforme constante na ata de
08 de novembro do corrente ano, publicada no site oficial da PMJ, que ainda
não receberam a terceira parcela do fomento e consequentemente, não
teriam tempo hábil para receber a terceira parcela utilizar o repasse e prestar
contas, haja vista que já estamos em 04 de dezembro e o período de entrega
das prestações de contas já terminou, conforme reunião que tratou do
assunto, no início deste ano, mas antes foi lida a ata da reunião anterior de 29
de novembro do corrente ano e então o senhor Gledston pediu a palavra para
argumentar sobre os projetos que ele representa, que estão com dificuldades
de prestar contas devido a falta de duas cópias de cheques, então o CMPC
reiterou a decisão tomada de aceitar como comprovante o extrato e a carta
do banco e também a carta de quitação. O senhor Gledston argumentou
sobre a demora no deferimento da primeira parcela, por parte da Diretoria de

Convênios e da CGM, o senhor Manoel Silva, Secretário Interino da Cultura
pediu a palavra logo após o termino da argumentação do senhor Gledston e
disse que as prestações de contas que demoraram para serem deferidas foi
porque evidentemente havia alguma irregularidade e que todos os assuntos
relativos a prestação de contas dos projetos culturais fomentados neste ano
de 2018 pelo Fundo Municipal de Cultura foram discutidos em reunião com os
proponentes de projetos culturais dos três editais, no inicio deste ano, mas
que nem todos os proponentes estavam presentes. Foi então que a senhora
Rosangela Santos (Artes Plásticas e Visuais) solicitou ao presidente uma pausa
na reunião para discutirem o assunto internamente e foi concedida pelo
presidente do CMPC e o conselho passou a analisar a questão chegando então
a seguinte deliberação: fica reiterada a decisão anterior de deferir a prestação
de contas do projeto em questão e o CMPC solicita que seja efetuado o
repasse da terceira parcela do fomento para o proponente do projeto cultural
após o deferimento por parte da Diretoria de Convenios e CGM. Não havendo
mais assuntos a serem discutidos, as vinte e uma horas deu-se por encerrada
a reunião.
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