ATA REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
DE JANDIRA
As dezenove horas e quinze minutos do dia dezoito de Março 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), Antonio
Chagas (Artesanato), Natal Lopes (Representante finanças), Rosangela dos
Santos (Artes Plásticas e Visuais), Avani dos Santos (Literatura) Daniele
Soares (Formação Cultural) para reunião extraordinária. Iniciou-se a reunião
com fala inicial do presidente que falou primeiramente sobre o problema da
demora para liberação e escolha dos pareceristas por parte do conselho e de
que foi resolvido e encaminhado. Em seguida o presidente passou a palavra a
conselheira Rita de Cassia para passar os informes referênte a escolha dos
pareceristas e a forma como foi feita a escolha com indicação pela Doutora
Lucia Maciel da USP. Foi informado que já havia sido resolvido e indicado
todos os parecerisas, e que tendo em vista a dificuldade que o conselho
encontrou em receber a indicação solicitada para a Secretaria, seria possível
um atraso na publicação das notas, podendo assim ser passível de
prorrogação da publicação das mesmas. Mesmo não havendo notificação
formal por parte do gestor o conselho tomou ciência de possivel alteração
informalmente. O presidente havia solicitado que a secretaria desse
andamento já com os curriculuns dos pareceristas entregues para o senhor
Manoel Silva que falou brevemente como estava o processo e que estava
encaminhado para publicação. Dando sequência foi solictado pela
Conselheira Rita de Cassia que assinassem as atas anteriores e que
decidissemos as datas das reuniões futuras. Ficando assim para votação do
melhor dia para serem realizadas as agendas de reuniões que ficou a
proposta de a primeira segunda feira do mês serem feiras as reuniões
ordinárias e as extraordinarias sempre serem convocadas tambem para as
segundas. Feita a votação entre os conselheiros presentes foi aceita a
proposta por unanimidade dos presentes a data para as reuniões. O sr
Manoel Silva sugeriu que fossem criadas comissões para analizar
documentos que eventualmente seja nescessário, o presidente disse em
seguida que reavaliaremos na proxima reunião as comissões já formadas
para dar continuidade as deliberações e decisões do conselho. Foi proposto

pelo Presidente que após a qualificação dos projetos já selecionados fosse
realizado uma reunião com os pareceristas para uma avaliação e devolutiva
com os representantes dos projetos para troca de conhecimento. Foi
solicitado pela Conselheira Rita de Cassia que com os projetos selecionados
estivessem mais atentos aos projetos de área de cada conselheiro. O
presidente Leonel reafirmou a solicitação de que fosse passado ao conselho
as atas que não foram publicadas pela Secretaria de cultura referente as
deliberações para construção dos Editais 2019 e da Conferência que ocorreu
dia 02 de Fevereiro de 2019 e que toda solicitação. Não tendo mais
deliberações ás vinte horas foi finalizada a reunião pelo presidente Sr.Leonel
Barros.
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