ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE POLITICA CULTURAL DE JANDIRA (CMP CULTURAL).
As dezesete horas e vinte cinco minutos do dia 22 de Julho 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), Dr. João (Juridico), Neide Torres Ribeiro (Patrimonio
Histórico), Avani dos Santos (Literatura), Daniele Soares (formação cultural) e
Walter Roberto ( Musica). Os membros presentes iniciaram a reunião cuja
pauta seria a analize de documentação de proponetes e edital de Eleição
Complementar do Conselho, foi determinado então uma comissão para
analize dos documentos. Analizamos as respostas dos conselheiros que não
estão comparecendo nas reuniões e definido que será reconduzido para
eleição. Em seguida foi colocado em analize o edital de chamamento e lido
pela conselheira Daniele, e determinado que será aberto novo processo de
recomposição de 4 conselheiros sendo eles representates dos segmentos,
cultura popular, cidadão morador, artesanato, teatro. Foram solicitadas
alterações nas datas a serem realizadas as eleições, do dia 1 de agosto para
dia dia 29 pa inscrição, e do dia 19 de agosto para dia 15 para classificação.
Foi solicitado tambem que a data da eleição fosse no dia 24 de agosto
adiantando o processo. Logo em seguida foi avaliado as prestações de conta
dos projetos Fazendo Arte em Jandira, As artes da Capoeira na cultura
popular, Oficina de capoeira. O projeto de oicina Fazendo arte em jandira foi
solicitado o anexo das folhas de presenças dos alunos e a declaração dos
horários realizados em outros locais, fora da secretaria de cultura. Segundo os
projetos avaliados da proponete Karen Anik, a analize da oficina de capoeira
esta deferido pelo conselho, e o As artes de capoeira na cultura popular
também avaliado pelo conselho e deferido segundo avaliação do conselho e
solicitado que seja encaminhado para o convenios. Em seguida foi avaliado
solicitação da proponete Cintia Sales Revista favo Digital, que solicitou
alteração de 5.000 revistas para 4.000 revistas devido aumento de preço
devido orçamento anterior, foi deferido e solicitado anexar os dois orçamentos
ao documento. Em solicita ção do proponente Marcos torquato referente a
substituição do integrante Humberto alcantara pelo senhor (Empresa)
Fernando Silva-ME e do integrante Solange Machado pelo integrante Sidkley
Vagner de Macedo foi autorizado pelo conselho, porém a auteração de data
de entrega da primeira fase de Julho para Agosto não foi autorizada pelo
conselho.
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Segundo proponente a senhora Sandra autorizou a emissão de Rpa, foi
solicitado então que a mesma se manifeste por escrito. Sem mais
deliberações a reunião foi finalizada as 20 horas

___________________
Leonel Barros

___________________
Rosangela Santos

___________________
Rita de Cassia

___________________
Dr. João Carlos

_________________
Avani dos Santos

____________________
Neide Torres Ribeiro

________________
Daniele Soares

__________________
Walter Roberto costa
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