ATA REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
DE JANDIRA
As dezenove horas e vinte oito minutos do dia vinte e dois 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), Antonio
Chagas (Artesanatol), Edberto Brito (Diretoria de Convênio) Natal Lopes
(Representante finanças), Rosangela dos Santos (Artes Plásticas e Visuais),
Avani dos Santos Figueiredo (Literatura) para reunião extraordinária.
Iniciou-se a reunião com fala inicial do presidente
que autorizou a
apresentação por parte da conselheira Rita de Cassia do relatorio final
referênte a comissão de avaliação e justiça que averiguou a denuncia contra o
ex presidente Sr. Fabio Mota, sendo este enviado ao conselho no dia 12 de
Dezembro pela relatora. Relatório este que não foi repassado ao conselho
pelo suplente representado pelo Sr. Manoel Silva, fato este questionado pelo
conselho. A deliberação dos conselheiros é que o relatório final seja anexado
a essa ata e que toda decisão tomada pela comissão foi aceita pelo conselho
e que o Sr. Fabio Mota seja notificado das deliberações. Em seguida o
Presidente do Conselho disse que apesar do conselho não reconhecer o
edital/2019 segundo consta em ata anterior, os tramites relacionados ao
conselho terá sequência para que não haja prejuizo ainda maiores aos
artistas . O próximo tema foi em relação aos pareceristas que fará a avaliação
por parte do conselho, onde o presidente colocou uma proposta onde seriam
contratados e indicados por universidades tal como é feito pela Secretaria de
Cultura, proposta esta aceita de prontidão pelos conselheiros. O Presidente
solicitou que fosse feito um documento a Secretaria de cultura pedindo que
nos indica-se quais os meios e contatos com a universidade para que indique
os pareceristas de cada área. Solicitou ainda que tivessemos um encontro
com os pareceristas antes de haver as avaliações. Foi deliberado também que
o processo de pagamento dos mesmos seguisse os mesmos tramites do ano
anterior onde se pagou 1,500.00 (Mil e quinhentos reais) até dez projetos
avaliados e 80,00 (oitenta reais) para cada um que excede.

Foi solicitado pelo presidente que a Secretaria de Cultura apresente as atas
que não foram publicadas, atas essas onde foi discutida a elaboração do
Edital/2019 e da audiência realizada dia 02 de Fevereiro de 2019. O
presidente ressaltou a importância do comparecimento dos conselheiros nas
reuniões e que marcaremos a próxima reunião para dia 07 de Março onde
serão deliberadas novas datas para as reuniões onde seria feito conforme
disponibilidade dos membros.
As vinte horas e trinta e cinco minutos não havendo mais deliberações foi
finalizada a reunião pelo presidente Sr.Leonel Barros.
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