ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL
DE JANDIRA (CMP CULTURAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA DE JANDIRA EM 07 DE AGOSTO DE 2018.
As dezenove horas e quinze minutos do dia sete de Agosto 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: Natal Lopes (Sec. Finanças), Rosangela de Oliveira
Pacheco dos Santos (Artes Plásticas e visuais), Edberto Antonio Borges Brito (Departamento
de Convênios), Leonel Barros (Audiovisual e Meios Digitais), Walter Roberto Costa (Música),
Daniele Soares Inocencio (Formação Cultural), Avani dos Santos Figueiredo (Literatura) e
Manoel Silva (Secretaria da Cultura).
Os membros presentes do conselho de cultura iniciaram a reunião
tendo o senhor Leonel Barros presidindo e de imediato iniciou os trabalhos de análise das
prestações de contas dos projetos culturais, mas antes a senhora Avani pediu a palavra para
comentar a respeito do projeto cultural “Terra Raízes de um País Profundo”, ao qual teve
grande prazer em assistir à apresentação em uma escola perto de sua casa e ficou bastante
satisfeita com a apresentação e também percebeu que o público presente também ficou
bastante satisfeito, também comentou a respeito da divulgação do espetáculo, com carro de
som no bairro em que mora. Foram analisadas em seguida as seguintes prestações de contas
dos projetos culturais: Maracatu para todos, do proponente Rubens Santos Leite Junior - Ed.
002/18 - Deferido pelo CMP Cultural, todavia ficou deliberado que o proponente deverá
datar o material fotográfico constante na prestação de contas além de escrever um breve
relato sobre o material fotográfico.
Também foi discutido sobre a questão deliberada na reunião
anterior, na qual deliberou-se que haveria um encontro entre o proponente do projeto
Maracatu para todos, o coordenador das oficinas culturais nesta reunião de sete de agosto
para que alinhassem uma forma de captação de alunos para as turmas além de viabilizarem
uma forma de cumprimento dos horários previstos para as aulas de maracatu e ambos não
puderam estar presentes por motivos pessoais. Foi solicitado também ao proponente do
projeto cultural que anexasse a prestação de contas as listas de presenças dos alunos nas
oficinas, o extrato referente ao período da execução do projeto nesta fase e que as notas
fiscais apresentadas fossem, de preferência eletrônica.
Em seguida foi analisada a prestação de contas do projeto cultural
Grupo Boi de Reis Barrancas do São Francisco, do proponente Mariana Araújo Camargo
Campos - Ed. 001/18 - Deferido pelo CMP Cultural. Em seguida foi lido pela senhora Avani e
analisado o oficio de 02 de agosto do corrente ano, da proponente Amanda Barreto do
Nascimento, do projeto cultural Jandira Sob Lentes de solicitação de remanejamentos de
verbas na primeira e na segunda fases, alteração de datas de inscrições para concurso, data
de entrega de premiação, inclusão de valor para divulgação e remanejamento dos valores
restantes conforme plano de trabalho das primeira e segunda fases do projeto, Deferido

pelo CMP Cultural, todavia, o CMP Cultural solicita a proponente que apresente o valor total
das três fases do projeto e irá verificar se não está sendo alterada a execução do projeto. Em
seguida o CMP Cultural pede para que os proponentes dos demais projetos culturais, na
medida do possível divulguem as datas dos seus eventos para que todos possam
acompanhar as demais apresentações no sentido de que todos possam ter contato com
cada um dos demais projetos culturais, a começar com o evento do projeto “Sobre Meninos
e Pipas” dia 16 de agosto, no teatro Municipal.
Em seguida a senhora Daniele leu o oficio encaminhado pelo senhor
Gledston Seriacopi, onde solicitava explicações sobre a morosidade com que o CMP Cultural
está tratando as avaliações dos projetos culturais onde citou a ausência dos membros da
comissão de análise de documentos, na última reunião programada para o dia 24 de julho. O
conselho respondeu dizendo que sempre é bom lembrar que o trabalho de conselheiro é um
trabalho voluntario e que trata-se de vinte e quatro projetos culturais que estão sendo todos
acompanhados e que infelizmente demora um pouco, mas o CMP Cultural está se
esforçando para agilizar estas questões e que não se trata de pouco caso por parte do
Conselho.
O CMP Cultural solicita ainda ao senhor Gledston que identifique os
nomes dos proponentes de quem ele fala que perderam uma semana dos prazos. Em
seguida a senhora Daniele leu o relatório de ocorrência do proponente do projeto cultural
“Fazendo Arte em Jandira” o senhor Marcos Gabriel, onde relatou um fato ocorrido no CRAS
do jardim Gabriela durante uma de suas oficinas culturais, fato este relativo a venda de
objetos produzidos pelos alunos das oficinas culturais dentro do CRAS, onde foi explicado
pelo senhor Marcos Gabriel que os objetos produzidos pelos alunos não seriam vendidos no
CRAS mas sim em uma feirinha que seria realizada com a finalidade de expor os objetos e
possivelmente vende-los. O CMP Cultural solicitou ao proponente que encaminhasse um
relatório explicativo dizendo se foi resolvida e como foi resolvida a questão. Não havendo
mais assuntos foi dada por encerrada a reunião as vinte horas e trinta minutos.
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