ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE ANALISE DE DOCUMENTOS
DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE JANDIRA (CMP CULTURAL)
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JANDIRA EM 05 DE SETEMBRO
DE 2018.
As dezenove horas e quinze minutos do dia cinco de setembro de dois mil e dezoito,
reuniram-se em uma das dependências da Secretaria Municipal de Cultura, mais
precisamente na Sala de Reuniões, os membros do Conselho Municipal de Política
Cultural (CMP Cultural), sendo eles: Natal Lopes (Sec. Finanças), Rosangela de
Oliveira Pacheco dos Santos (Artes Plásticas e visuais), Leonel Barros (Audiovisual e
Meios Digitais), que presidiu a reunião, Walter Roberto Costa (Música), Rita de
Cassia (Secretaria da Cultura) e Cícero Donizete Pereira (Secretaria da Educação). Os
membros presentes do conselho de cultura iniciaram a reunião esclarecendo a todos
de se tratar de uma reunião extraordinária da Comissão de analise de documentos,
para a realização dos trabalhos de analise das prestações de contas dos projetos
culturais. Iniciou-se os trabalhos com as analises das prestações de contas dos
projetos culturais: Jandira Sob Lentes - Ed. 001/18, deferido pelo CMPC que solicitou
da proponente que defina as datas das exposições das fotografias, Cena Oeste 360° Ed. 003/18, deferido pelo CMPC, Musicando - Ed. 002/18, deferido pelo CMPC que
solicitou do proponente que inclua na prestação de contas mais materiais
fotográficos relativos a execução do projeto, Revista Favo Cultural - Ed. 001/18,
deferido pelo CMPC e Estruturando Clubes de Leitura - Ed. 003/18, que após analise
criteriosa das documentações da prestação de contas e pareceres, não foi deferido
pelo CMPC, que solicitou da proponente que esteja presente na próxima reunião
ordinária que será realizada em 12 de setembro do corrente ano para explicações
sobre a execução do seu projeto cultural e sobre a prestação de contas do mesmo.
Em seguida o CMPC pediu que os proponentes dos projetos culturais: Grupo Boi de
Reis Barrancas do São Francisco, Sarau 50 Tons de Pardo e Terra Raízes de um Brasil
profundo pelo fato de não terem desenvolvido uma das atividades previstas em seus
projetos culturais, nas datas também previstas nos projetos culturais. Não havendo
mais assuntos foi dada por terminada a reunião as vinte e uma horas e seis minutos.
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