ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CULTURA DE JANDIRA (CMP CULTURAL) JUNTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA DE JANDIRA.
As dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de Junho 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: Fábio Oliveira Mota
(Artes Cénicas - Presidente do Conselho), Avaní dos Santos Figueiredo
(Literatura), Natal Lopes (Sec. Finanças), Rita de Cassia (Secretaria Municipal
da Cultura), Andre Luiz Alves (Cidadão morador de Jandira), Rosangela de
Oliveira Pacheco dos Santos (Artes Plásticas e visuais), Maria Amélia (Cultura
Popular), Edberto Antonio Borges Brito (Departamento de Convênios) e Cícero
Donizete Pereira (Sec. Educação) e também o Sr. Manoel Luiz da Silva Filho
(Secretário Interino da Cultura). Os membros presentes do concelho de
cultura iniciaram a reunião e passaram a discutir sobre a possibilidade de
assumirmos (O Conselho), um horário na rádio astral FM para divulgar as
pautas e as ações do Conselho, ficando de pensarem melhor e amadurecer a
ideia para uma próxima oportunidade. Em seguida foi feita a apresentação
dos novos conselheiros, o representante da secretaria da Educação, o Sr.
Cícero Donizete Pereira e a representante da Secretaria da Cultura a Sra. Rita
de Cassia. O Sr. Edberto pediu para que fossem excluídos os ex-conselheiros
do grupo de Whats App e que os novos membros fossem incluídos. O Sr.
presidente Fábio Mota sugeriu que os novos conselheiros tivessem uma
capacitação a respeito do CMP Cultural e disse que iria agir conforme a Lei
que institui o Conselho, quanto as quantidades de ausências de alguns
conselheiros. Foi discutido a respeito de criarmos um calendário de ações
relativas a leitura e indicações de alterações na Lei 1970/12. O Sr. Manoel
Silva sugeriu que fosse gravada uma vinheta divulgando a audiência pública
que deverá ocorrer no dia 17 de Agosto de 2018, das 18 horas as 20 horas. O
Sr. André sugeriu que a data de discussão da Lei fosse escolhida de maneira
que o Dr. João pudesse estar presente, por ser ele um membro representante
do departamento jurídico e de grande importância, assim como todos os
membros. Ficou marcada uma reunião ordinária para o dia 05 de Julho e outra
extraordinária para o dia 27 de julho. A Sra. Rita de Cassia pediu ao presidente
para que lembrasse aos demais membros sobre a importância e a necessidade
de cada membro do Conselho acompanhar as apresentações e o
desenvolvimento das ações culturais dos segmentos a que pertencem. O

presidente apoiou o pedido da conselheira Rita e reforçou o pedido aos
demais conselheiros. Posteriormente, o Conselho deliberou sobre a questão
discutida na reunião anterior a respeito do projeto “Aventureiros Motor
Rock”, que foi chamado para substituir o projeto “Moda de Viola”, cujo
proponente não pode estar presente nesta reunião, mas havia desistido
formalmente de desenvolve-lo, encerrando a questão. Em seguida, foi dada a
oportunidade para que a conselheira Sra. Rosangela pudesse apresentar o seu
projeto de criação e edição de um livro que conta a história de seu filho aos
demais conselheiros. Após a apresentação a conselheira Rosangela foi
aplaudida por todos os presentes e não havendo mais assuntos a serem
discutidos a reunião foi encerrada as vinte horas e quinze minutos.
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