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ATA REUNIÃO COIV11SSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS
CONSELHO MUNICIPAL

cui TURAl

DE POLíTICA

DE JANDIRA

15-09-2017

As quinze horas do dia quinze de Setembro
(representante
todos

do seguimento

Titulares

Cultural.

Seriacopi,

sugeridas

proponente

Filastor

,

culturais:

••.•

•

,

no mínimo

ser avisado
Gledston
na planilha

conselho.

administrativos

junto

encerrou-se

~-Representante

Filastor

solicitação

de Política

de análise da prestação

Brega. Ambos realizando

do conselho

em parte com assessoria
em. divulgação.

foi

os respectivos

conforme
Entretanto

comprovantes.
realizou

sua participação

DEFERIDO por

ao convênios

e finanças.

esse

alterações
conselho,

...

"

folder,

do

Assessor
e anúncio

ATA onde o proponente
na prestação

Ouanto

e deve

de contas

os folders
Devendo

ao projeto

nas funções

como Palestrante

Nada mais havendo

Mota

Titular de Artes Cênicas

as

ao projeto

o item

de imprensa,

nota fiscal, especificadamente

a reunião.

Oliveira

Municipal

Costa

Cênicas),

~.

conforme

,

Fabiode

de Artes

de .cpntas. Com relação

<\"

constantesda

excluiu também

O mesmo

do Conselho

do proponente

e prestação

(CENTRAL FILMES), o mesmo

orçamentária,

da Cultura

Carlos Wagner

(representante

sendo assim foi INDEFERIDO por esse conselho.

para que providencie

Seriacopi

.".

alterou

reais

orlgl-iais

em propaganda,

na Secretaria

lendo a pauta especifica

a Lei 1970 e 'acàrd~firmado

R$ 2.000,00

os materiais

investimentos

';

t

l

do .?,eu·proj~tÇ>, .substttutndo,o
éonto~rh~ ;determina

minutos

orçamentária

Brega, o mesmo

investir

Mota

de Fiscalização

da comissão

reuniu-se

do audiovisual),

ENSINANDO A ARTE DE ESCREVER - CENTRAL FILMES do proponente

.na pianilha

jornal,

deste

das Comissões

e SOBREVIVENTES DE JANDIRA

adequações

apresentado

representante

e Fabio de Oliveira

do início a reunião

.de contas dos projetos

Imprensa

musical),

e representantes

O presidente

Gledston

de dois mil e dezessete,

Edson de l•.
guiar Costa (presidente,

os conselheiros,

de
em

deverá
não foi

e os demais
o proponente

do proponente

de sua ficha técnica

no projeto

por orientação

seguir

procedimentos

a ser tratado,

os

e

as quinze horas e 25

