ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE
JANDIRA (CMP CULTURAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE
JANDIRA EM 17 DE JULHO DE 2018.
As dezenove horas e cinco minutos do dia dezessete 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: Avaní dos Santos Figueiredo (Literatura), Natal
Lopes (Sec. Finanças), Rita de Cassia (Secretaria Municipal da Cultura), Rosangela de
Oliveira Pacheco dos Santos (Artes Plásticas e visuais), Edberto Antonio Borges Brito
(Departamento de Convênios), Leonel Barros (Audiovisual e Meios Digitais) que
presidiu a reunião, André Luiz Alves (Cidadão morador de Jandira), Dr. João Carlos
(Sec. Negócios Jurídicos), Walter Roberto Costa (Música), Daniele Soares Inocencio
(Formação Cultural) . Os membros presentes do conselho de cultura iniciaram a
reunião tendo o senhor Leonel Barros substituindo o senhor Fábio Mota como
presidente na reunião. O senhor Leonel Barros solicitou que a senhora Daniele
fizesse a leitura do parecer jurídico relativo ao projeto cultural “jandira Sob Lentes”,
parecer que havia sido solicitado para elucidar uma dúvida referente a premiação
em dinheiro por parte do proponente do projeto, para os vencedores de um
concurso de fotografias que será realizado pelo proponente do projeto supracitado,
que premiaria participantes do concurso em duas categorias sendo elas profissional
e amador. Após a leitura do parecer ficou definido por parte do Conselho que a
premiação prevista no projeto cultural supracitado será realizada por meio de RPAs
ou da melhor maneira possível, haja visto que o parecer não veio de forma a
desqualificar a escolha do proponente do projeto e nem a questão do pagamento
em espécie aos possíveis vencedores do concurso de fotografia. Na sequencia foram
analisadas as solicitações via documentos realizadas pelos proponentes dos projetos:
“Estruturando Clubes de Leitura” da proponente Vivian Sheila Pedrosa da Silva,
relativo ao novo cronograma de atividades e ao investimento de verba para
estruturação do processo de contação de histórias com a criação de bonecos dos
personagens que serão lidos nos clubes kids; “A Arte é para todos” do proponente
Cícero Camargo, relativo ao novo cronograma de atividades e remanejamento de
verba; “Grupo Boi de Reis Barrancas do São Francisco” da proponente Mariana
Araujo Camargo Campos, relativo a deliberação por parte do Conselho para que
integrantes do projeto possam depositar os cheques nominais a eles em contas de
terceiros - parentes, haja visto que os mesmos não possuem conta bancária ou
movimentação bancária; “Terra - Raízes de um Brasil profundo” do proponente Luiz
Carlos Checchia, relativo a troca de integrante de ficha técnica em que sai Thiago
Alves Ribeiro e entra Raul Signorini Quintão; “Aventureiros Motor Rock - Cultural
Actus” do proponente Luiz Antonio de Oliveira, relativo a ajustes no cronograma de
trabalho, na planilha financeira e a exclusão do componente Edison Gomes Vitorino

seguida da inclusão de Leandro Fonceca Raspante de Cezar correa dos Santos e
David Bueno Junior. Todas as solicitações foram aceitas e deliberadas pelo conselho.
Na sequencia o senhor Leonel solicitou a senhora Avani que fizesse a leitura do ofício
de número 08/2018 da Coordenação das oficinas culturais, relativo ao não
cumprimento das 12 horas, no mínimo, alteração de horários de alunos, desistencia
de alunos e faltas por parte do proponente Rubens santos leite Júnior, do projeto
cultural “Maracatu para Todos” contemplado no edital 002/2018, conforme consta
no edital, no ítem 15, seus sub itens e casos específicos. Ficou deliberado que o
proponente seria notificado e que até o dia 23 de Julho, segunda-feira, deverá trazer
possibilidades de resolução para a situação apresentada. Em seguida foram
analisadas as prestações de contas dos projetos culturais: “Laboratorio de Teatro”
do proponente Eder dos Anjos e o projeto “Muvuca Nós Fazemos o Som” do
proponente Adriano Cesar dos Santos e Ambas foram deferidas pelo Conselho.
Ficaram marcadas as seguintes reuniões do Conselho: dia 24 de Julho, da comissão
de analise de documentos para analisarem as prestações de contas que por ventura
forem entregues no período, dia 27 de Julho a reunião que tratará das discussões
relativas as possíveis alterações na Lei do Fundo de Cultura e dia 02 de Agosto a
outra reunião ordinária. Não havendo mais assuntos foi dada por encerrada a
reunião.
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