ATA REUNIÃO COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE JANDIRA
08-11-2017
As catorze horas do dia oito de novembro de dois mil e dezessete, reuniu-se na Secretaria da Cultura os
conselheiros, Edson de Aguiar Costa (presidente, representante do audiovisual), Carlos Wagner Costa
(representante do seguimento musical), Fabio Oliveira Mota, (representante titular das Artes Cênicas),
ambos representantes das Comissões de Fiscalização do Conselho Municipal de Política Cultural.
O presidente do início a reunião da comissão lendo a pauta: O Proponente Marcos Torquato
contemplado para execução do projeto JADIRARTE por meio do Oficio 02/2017 informa que na 3ª fase
de seu projeto onde estava previsto a utilização de um recurso de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos
reais) para contratação da banda, foi renegociado para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Em
consequência sobrará a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). O proponente então,
solicita que esse valor seja utilizado para um serviço de filmagem do evento de lançamento. Colocado
em discussão, a presente comissão INDEFERIU o pedido pelas razões as quais expõe: O serviço de
filmagem do evento de lançamento não faz parte da proposta do projeto. Além do mais, os munícipes
os quais são os verdadeiros financiadores dos projetos públicos não seriam beneficiados com essa ação.
O conselho entendeu que a filmagem só serviria para um portfólio pessoal do proponente e diverge com
a proposta inicial do projeto apresentado. Sendo assim, solicita que o valor que sobrou seja devolvido
aos cofres públicos. Na sequência, foi analisado a solicitação do proponente Eduardo Segantine de
Souza proponente do projeto “Antologia Jandira e outras Terras” conforme oficio 01/2017 apresentado.
Ele informa que houve uma renegociação junto a gráfica e porventura sobrou um valor de R$ 1.650,00
(hum mil, seiscentos e cinquenta reais), e que deseja utilizar parte desse valor para cobrir despesas
bancárias e administrativas que porventura não estavam propostas no projeto inicial. Menciona
também que o valor recebido na parcela atual, veio menor devido a impostos. Por essa razão solicita
que parte desse valor de R$ 200,00 reais, seja utilizado para distribuição dos exemplares cobrindo os
custos da gasolina, e outra parte no valor de R$ 1.174,60 seja utilizado no lançamento do livro (produto
final) do projeto. A presente comissão DEFERIU a presente solicitação, uma vez que, a proposta de
lançamento tem que ter uma efetiva divulgação massiva do projeto, como foi proposto na utilização dos
20%. Porém, desde haja uma planilha de despesas com os gastos propostos no lançamento. A presente
planilha de despesas deverá estar em anexo na prestação de contas do projeto. Nada mais havendo a
ser tratado, as onze horas e quinze minutos, encerrou-se a reunião. A presente ATA de decisão da
Comissão será levada para conhecimento dos demais conselheiros na próxima reunião ordinária.
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