ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMPC (CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICA CULTURAL DE JANDIRA - 02 DE SETEMBRO DE 2019.
As dezenove horas e vinte e cinco minutos do dia dois de setembro de dois mil e
dezenove, iniciou-se em uma das dependências da Secretaria de Cultura e Turismo do
município de Jandira, a reunião ordinária com a presença dos membros: Leonel
Barros (Presidente), Rosangela Santos, Manoel Silva (suplente - Sec. Cultura), Walter
Roberto e Daniele Inocencio e ainda os membros que foram eleitos em trinta e um de
agosto do corrente ano para recomposição dos cargos em vacância do CMPC, sendo:
o senhor Alexsandro Coelho Pereira eleito como cidadão morador de Jandira e o
senhor Genilson Alves Silva eleito para Cultura Popular. A pauta da reunião é a
seguinte: a realização de análise das solicitações feitas pelos proponentes, análise das
prestações de contas dos projetos culturais, apresentação dos membros eleitos e
marcação da data da próxima reunião ordinária. O presidente deu início a reunião
agradecendo a presença de todos e solicitou que os conselheiros eleitos fizessem cada
um a sua apresentação. Em seguida iniciou-se a análise, por parte da comissão do
conselho, das solicitações dos proponentes, em primeiro lugar foi analisada a
solicitação da proponente Karen Annik Donato do projeto cultural “Oficina de
Capoeira”, que solicitou a aprovação de apresentação de capoeira na praça Oito de
Dezembro na data de trinta e um de agosto, a comissão do conselho deferiu a
solicitação mesmo que após a realização do evento, mas pediu a proponente que
fizesse as próximas solicitações com mais antecedência e que o evento tenha a sua
comprovação feita em próxima prestação de contas com material fotográfico datado e
demais materiais que o proponente julgar necessário, conforme descrito no respectivo
edital. Em seguida foi analisada a solicitação do proponente Luiz Carlos Checchia do
projeto cultural “O Brasil do futuro” que solicitou uma alteração no cronograma
relativa a datas de apresentações nas escolas devido ao atraso no repasse da primeira
parcela do seu projeto. A solicitação foi deferida pela comissão do Conselho desde
que não atrapalhe a realização da última prestação de contas prevista para no máximo,
para até o dia quinze de novembro do corrente ano, conforme descrito no respectivo
edital e conforme aceito e descrito pelo proponente em sua solicitação. Na sequencia
passaram a ser analisadas as prestações de contas dos projetos culturais: “As Histórias
de Sophia e outras Histórias” e “Máquina de Poesias” do proponente Marcos
Torquato Ramalho, “Revista Favo Digital” da proponente Cintia Sales Pereira e
“Grupo Boi de Reis Barrancas do São Francisco” do proponente Luciano dos Santos
Rosa. Na prestação de contas do projeto cultural “As Histórias de Sophia e outras
Histórias” foram feitos os seguintes apontamentos: o material fotográfico deverá
conter as datas e os locais das exibições do projeto deverão ser melhor especificados.
Na prestação de contas do projeto cultural “Máquina de Poesias” foram feitos os
seguintes apontamentos: o proponente precisa especificar como e quando foi realizado
o processo de escolha das poesias e o documento manuscrito feito pelo proponente
deverá ser digitado ou escrito de forma mais legível. Na ´prestação de contas do
projeto cultural “Revista Favo Digital” da proponente Cintia Sales Pereira não houve
apontamentos e a respectiva prestação de contas foi DEFERIDA pelo CMPC. Na
prestação de contas do projeto cultural “Grupo Boi de Reis Barrancas do São
Francisco” do proponente Luciano dos Santos Rosa não foram feitos apontamentos,
mas foi discutido, inclusive com um dos integrantes do grupo, o fato da ausência de
algumas notas fiscais relativas a alguns pagamentos efetuados, todavia existem os
comprovantes de recebimentos assinados e as taxas, logo, aguarda-se pronunciamento
da Diretoria de Convênios, quanto a execução a prestação de contas do projeto
cultural está DEFERIDA. Os proponentes cujas prestações de contas tiveram algum
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apontamento serão chamados para que realizem as alterações ou propostas feitas pela
comissão do CMPC. Sem mais assuntos a serem tratados o presidente do CMPC
agradeceu a presença e o desempenho de todos na reunião e em seguida deu por
encerrada a reunião de hoje. Assinam abaixo os membros presentes.

____________
Leonel Barros

____________
Manoel Silva

_______________
Deniele Inocencio

_______________
Rosangela Santos

______________
Walter Roberto
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