ATA REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
DE JANDIRA
As dezenove horas e vinte minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e dezenove,
reuniram-se na Secretaria da Cultura os conselheiros, Leonel Barros (presidente,
representante do Audiovisual) que presidiu a reunião, Rita de Cassia Rodrigues
(Representante da Secretaria de cultura), Daniele Soares (Formnação Cultural), Edberto Brito
(Diretoria de Convênio) Dr. João Carlos (Representante do Juridico) e Manoel Silva (suplente
da Secretaria de Cultura). Iniciou-se a reunião onde também havia presença de artistas
locias e municipes, onde a pauta inicial seria a eleição do vice presidente. No inicio das falas
o Presidente explicou em poucas palavras sua indignação com os acontecimentos que
culminaram na votação da alteração da lei 1970, foi tambem aberta a fala a alguns artistas
que fizeram algumas perguntas referente a retirada do valor de 300.000,00 do Fundo
Municipal de Cultura. A Conselheira Rita de Cassia chegou após o inicio da reunião e com sua
chegada o Diretor Sr. Manoel Silva se retirou da reunião. Na sequência foi informado a
senhora Rita de Cassia (Representante da Secretaria de Cultura) que por unanimidade os
representantes do conselho indicaram seu nome para vice presidência do conselho, e que só
dependeria de seu aceite para ser formalizado, onde a Conselheira aceitou de prontidão.
Após a decisão ainda foi relatado pelo presidente sua indignação com a atitude do diretor
senhor Manoel Silva em descumprimento com as reuniões anteriores e decisões deliberadas
pelo Conselho Municipal de Politicas Culturais. O Presidente do Conselho Senhor Leonel
Barros relatou que o conselho não reconhece o Edital e nem a alteração da lei. Na sequência
a Senhora Rita explicou aos conselheirtos e presentes a importância de darmos continuidade
nas deliberações do Conselho referênte ao Edital, pois se não houvesse nenhuma decisão
judicial o mesmo teria de seguir os trâmites, o presidente deliberou que daria continuidade
as atividades para não lezar as politicas culturais da cidade. Não havendo mais assunto a ser
discutido, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as vinte horas e
vinte e oito minutos.
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