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 11 DE
DEZEMBRO DE 2018.
As dezenove horas e vinte e cinco minutos do dia onze 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: Manoel Silva
(Secretaria da Cultura - suplente), Leonel Barros (Audiovisual e Mídias Digitais)
que presidiu a reunião, Daniele Soares (Formação Cultural), Dr. João Carlos
(Jurídico), Natal Lopes (Finanças) e Walter Costa (Música), Edberto Brito
(Diretoria de Convênios), Walter Costa (Música), Maria Amélia (Cultura
Popular), Avani dos Santos (Literatura) Ilzaneide Ribeiro (Patrimônio H.
Cultural) e Antonio José Ribeiro de Morais (Artes Cênicas - suplente). 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: Aventureiros Motor Rock - proponente Luiz
Antonio, Maracatu de Todos - proponente Rubens Santos Leite, Oficinas de
Novos Cineastas - proponente Rogel Trindade, Coordenando com Arte proponente Wesley de Souza e Fazendo Arte em Jandira - proponente Marcos
Gabriel. Também seria empossado o senhor Antonio José Ribeiro de Morais,
suplente da cadeira de Artes Cênicas da qual era titular o senhor Fábio Mota,
que apresentou sua carta de renuncia da cadeira de Artes Cênicas no CMPC de
Jandira, assunto constante na ata de reunião do CMPC de Jandira datada de
29 de novembro do corrente ano. Também seriam analisadas as propostas de
materiais de avaliações finais dos projetos culturais, dos três editais de cultura,
desenvolvidos no ano de 2018. Também seria feita uma leitura de análise da
proposta de PL relativa ao Fundo Municipal de Incentivo à Cultura do
Município de Jandira. Primeiro foram analisadas e deferidas as prestações de
contas dos projetos culturais que já retornaram da Diretoria de Convênios e
da CGM sendo: Aventureiros Motor Rock - proponente Luiz Antonio,
Maracatu de Todos - proponente Rubens Santos Leite, do qual o CMPC
solicitou uma alteração em um erro de digitação na página 33 da prestação
de contas, Oficinas de Novos Cineastas - proponente Rogel Trindade,
Coordenando com Arte - proponente Wesley de Souza e Fazendo Arte em
Jandira - proponente Marcos Gabriel. Em seguida foi realizada a apresentação
e posse do senhor Antonio José Ribeiro de Morais que passou a ser o titular da
cadeira de Artes Cênicas, logo após o ato, prosseguiu o desenvolvimento da
reunião. Posteriormente foi analisado o material relativo a avaliação final de
cada um dos projetos culturais desenvolvidos este ano, material este que foi
deferido e será utilizado pelo CMPC na próxima reunião que ficou marcada

para terça-feira dia 18 de dezembro de 2018. Em seguida, discutiram a
possibilidade de entrar em contato com o suplente de Artesanato, o senhor
Antonio Sérgio das Chagas, para que possa assumir o cargo de conselheiro no
lugar da ex-conselheira Natasha Batusich e o CMPC ficou de fazer esse contato
para que a cadeira de Artesanato não fique vaga. Posteriormente foram
analisados e discutidos os casos dos projetos culturais: Estruturando Clubes de
leitura - proponente Sheyla Pedrosa, Arte para Todos - proponente Cícero
Camargo e Terra Raízes de um Pais Profundo - proponente Luiz Carlos
Checchia, ambos com as prestações de contas fora de prazo, enquadrados na
situação relativa ao memorando 359/18 da Diretoria de Convênios, porém em
conversa mantida entre o Secretário Interino da Cultura, Diretoria de
Convênios e CGM, após sugestão do CMPC em reunião anterior, ficou
acordado que os três projetos culturais: Estruturando Clubes de leitura proponente Sheyla Pedrosa, Arte para Todos - proponente Cícero Camargo e
Terra Raízes de um Pais Profundo - proponente Luiz Carlos Checchia que
tiveram suas prestações de contas já deferidas, teriam suas terceira parcelas
do repasse solicitadas pela Secretaria da Cultura junto a Secretaria de
Finanças e que após a entrada do repasse financeiro na conta do projeto
cultural, os proponentes teriam dois dias úteis, para prestarem contas e tanto
a Diretoria de Convênios quanto a CGM só teriam até o dia 21 de dezembro
para analisarem e emitirem os pareceres. Em seguida iniciou-se a leitura da
proposta de lei do Fundo Municipal de Cultura, foram lidos de forma
compartilhada todos os artigos e no final da leitura houve alguns comentários
por parte dos conselheiros, que sugeriram novos momentos para discussões e
um deles será em 02 de fevereiro em audiência pública. Não havendo mais
assuntos a serem discutidos, as vinte horas e trinta e cinco minutos deu-se por
encerrada a reunião.
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