ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL
DE JANDIRA (CMP CULTURAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA DE JANDIRA EM 27 DE JULHO DE 2018.
As dezenove horas do dia vinte e sete de Julho 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 Mota (Artes Cênicas),
Natal Lopes (Sec. Finanças), Rosangela de Oliveira Pacheco dos Santos (Artes
Plásticas e visuais), Edberto Antônio Borges Brito (Departamento de
Convênios), Leonel Barros (Audiovisual e Meios Digitais), Dr. João Carlos (Sec.
Negócios Jurídicos), Walter Roberto Costa (Música), Cícero Donizete Pereira
(Secretaria da Educação) e Manoel Silva (Secretaria da Cultura). Os membros
presentes do conselho de cultura iniciaram a reunião tendo o senhor Fábio
Mota como presidente que de imediato iniciou os trabalhos de análise das
prestações de contas dos projetos culturais. Foram analisados os seguintes
projetos culturais: Fazendo Arte em Jandira, do proponente Marcos Gabriel
Silva Dias - Ed. 002 - Deferido pelo CMP Cultural; Teatrando, do proponente
Pamela Ferreira de Sá - Ed. 002 - Deferido pelo CMP Cultural; Coordenando
com Arte, do proponente Weslley Barbosa - Ed. 002 - Deferido pelo CMP
Cultural; Viv’arte, do proponente Ângelo Costa Tavares - Ed. 002 - Deferido
pelo CMP Cultural; Oficina de Novos Cineastas, do proponente Rogel Andre
Trindade - Ed. 002 - Deferido pelo CMP Cultural; Coro Informação, do
proponente Raquel P. de Quadros - Ed. 002 - Deferido pelo CMP Cultural; Aula
de Capoeira, do proponente Karen Annik Donato - Ed. 002 - Deferido pelo
CMP Cultural; Sobre Meninos e Pipas, do proponente Eder dos Anjos - Ed. 003
- Deferido pelo CMP Cultural, porém deverá trazer fotos da faixa de
divulgação para ser anexada aos documentos; Arte Para Todos, do
proponente Cicero Camargo - Ed. 003 - Deferido pelo CMP Cultural, porem
deverá complementar os documentos com mais materiais fotográficos; Mapa
Cultural, do proponente Angelo Costa Tavares - Ed. 001 - Deferido pelo CMP
Cultural, mas terá que apresentar documentos que esclareçam a ausência de
informação sobre o ISS nos recibos apresentados e Estruturando Clubes de
Leitura, do proponente Vivian Sheyla - Ed. 003 - Deferido pelo CMP Cultural,
mas terá que prestar esclarecimentos sobre o pagamento de combustível, em
dinheiro e de uma transferência para a conta do proponente. Em seguida,
foram analisados os seguintes documentos: Devolutiva da Notificação de nº
001/18, encaminhada pelo CMP Cultural e pela SMC, ao proponente Rubens

Santos Leite Junior do projeto cultural “Maracatu Para Todos” conforme
deliberação do CMP Cultural em reunião datada de 17 de Julho do corrente
ano quando ficou deliberado que o proponente deveria trazer possibilidades
de ajustes relativos ao não cumprimento das 12 horas mínimas de oficinas
previstas no edital 002/18. O CMP Cultural deliberou, após a leitura e
discussão sobre o assunto, que ficam convocados o proponente do projeto
“Maracatu Para Todos” e o coordenador das oficinas culturais para que juntos
com o CMP Cultural possam discutir possibilidades de sanar esta questão, haja
vista que não é de interesse de nenhuma das partes que o projeto seja de
alguma forma prejudicado nem inviabilizado. Em seguida o CMP Cultural
analisou o Oficio encaminhado pelo proponente do projeto cultural “Terra
Raízes de um País Profundo”, Camila Jesus Costa Melo, que tratava de uma
solicitação de realocação de verba devido a possibilidades de algumas
apresentações serem realizadas no mesmo dia, o que permitiria ao
proponente tal realocação de verbas, assunto que foi Deferido pelo CMPC. Na
sequência foi lido e analisado o comunicado enviado pela diretoria de
Convénios, relativo as orientações contidas no manual de prestações de
contas disponibilizado a todos os presentes em reunião ocorrida antes das
liberações das primeiras parcelas dos projetos culturais, na sala de reuniões
da prefeitura de Jandira. Tal comunicado se fez necessário para que as
prestações de contas estejam de acordo com com as orientações anteriores e
ficou deliberado que a SMC irá em parceria com o CMPC, encaminhar aos
proponentes de projetos culturais, mais uma vez, as orientações para as
prestações de contas. Não havendo mais assuntos foi dada por encerrada a
reunião.
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