ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE JANDIRA (CMP
CULTURAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JANDIRA.
As dezoito horas e trinta minutos do dia dez de março de dois mil e dezoito, reuniramse 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) e os Funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, sendo eles: Fabio
Oliveira Mota (Artes Cênicas - Presidente do Conselho), Walter Roberto (Música),
Avaní dos Santos Figueiredo (Literatura), Leonel Barros (Audio Visual), Edberto
Antonio Borges Brito (Departamento de Convênios), José Tarcisio dos Santos Rosa
(Secretaria Municipal da Cultura), Andre Luiz Alves (Cicadão morador de Jandira) e
Rosangela de Oliveira Pacheco dos Santos (Artes Plásticas e visuais). Os presentes se
reuniram para a discussão do valor a ser pago para os pareceristas por projeto quando
exceder a quantidade de dez (10) projetos a serem analisados. Após discussões ficou
definido e deliberado que seria pago aos pareceristas o valor de oitenta reais (R$ 80,00)
por projeto excedente e se por acaso sobrasse algum valor do valor destinado aos
gastos do CMP Cultural, seria utilizado sempre dentro das formas da Lei. Ficou
também deliberado que todos os critérios utilizados nas análises dos projetos culturais
deverão estar de acordo com a Lei 1970/12. Discutiu-se também sobre o que
caracteriza um projeto como sendo PCI e chegou-se a conclusão de que para que um
projeto seja considerado PCI o CNPJ do proponente deverá ser do município de Jandira.
O presidente salientou que a conselheira Natasha está com ausências além do
permitido e que notificará a mesma e sendo necessário convocará o suplente para que
assuma o cargo, depois de esgotadas todas as possibilidades. Ficou deliberado
também que o suplente de conselheiro, o Sr. Wesley deverá entregar uma carta de
desligamento do conselho para que o seu projeto possa ser analisado pelos
pareceristas do conselho e se por acaso seja classificado, possa assumir as funções em
seu projeto cultural de coordenador. Em seguida o conselheiro Leonel Barros pediu
ao presidente do CMP Cultural para que solicite a SMC os nomes dos proponentes e
pertencentes as respectivas fichas técnicas e núcleos artísticos, caso couber, de
projetos culturais que por ventura estejam impossibilitados de participar do pleito aos
fomentos do Fundo de Cultura por terem sido INDEFERIDOS. Não havendo mais
assuntos a serem discutidos, deu-se por encerrada a reunião.
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