ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE POLÍTICA CULTURAL DE JANDIRA (CMP CULTURAL).
As dezenove horas e vinte cinco minutos do dia três de Junho de dois mil e
dezenove, reuniram-se em uma das dependências da Secretaria Municipal de
Cultura, os membros do Conselho Municipal de Política Cultural (CMP
Cultural), sendo eles: Rita de Cassia (Secretaria de Cultura - titular), Leonel
Barros (Audiovisual e Mídias Digitais) que presidiu a reunião, Rosangela dos
Santos (Artes Visuais), Walter Roberto (Música), Avani dos Santos (Literatura),
Natal Lopes (Finanças) e Edberto Brito (convênios). Os membros presentes
iniciaram a reunião cuja pauta seria a análise de documentação de
proponentes e alteração de projetos. O presidente solicitou a convocação dos
suplentes dos conselheiros, Neide Torres Ribeiro, Amélia, André, Daniele
Soares, Francisco Chagas, Antonio de Moraes em até 15 dias, e em caso de
não haver suplência será convocado novas eleições em 30 dias para os
cargos em vacância. Em seguida a Senhora Rita informou ao conselho o
pedido de autorização para alteração nos valores de pagamento do
coordenador do projeto, segundo deliberação do conselho pede-se
esclarecimento que a mudança feita no projeto seja esclarecida de melhor
forma devido ainda restar dúvidas sobre o saldo restante nesta alteração. O
segundo projeto analisado foi a alteração no Projeto Histórias de Sophia, que
previa troca de participantes onde foi deferido pelo conselho. Dando
sequência analisamos a alteração da proponente Thais Valle da oficina de
artesanato, que foi deferida a solicitação de alteração no projeto, a proponente
cumprirá horário estabelecido pelo edital e seus gastos com a finalização
ficaria a cargo da secretaria. Não havendo mais deliberações finalizou se a
reunião as vinte horas e vinte minutos.

___________________
Leonel Barros

___________________
Rosangela Santos

__________________
Walter Roberto

___________________
Natal Lopes

___________________
Rita de Cassia

___________________
Edberto Brito

_______________________
Avani dos Santos
R. Rubens Lopes da Silva, 400, Parque JMC, Jandira - SP - CEP 06600-035
F.: 11-4789-1463/11-4789-2956

1

