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 23 DE AGOSTO DE 2018.
As dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e
três de Agosto 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), Edberto Antônio Borges Brito (Departamento de
Convênios), Leonel Barros (Audiovisual e Meios Digitais), Walter Roberto
Costa (Música), Avani dos Santos Figueiredo (Literatura), Rita de Cassia
(Secretaria da Cultura) e Fábio Mota (Artes Cênicas), que presidiu a reunião.
Os membros presentes do conselho de cultura iniciaram a reunião
esclarecendo a todos de se tratar de uma reunião extraordinária, da Comissão
de análise de documentos, haja vista uma certa dificuldade no sentido de
poder formar quórum para a realização dos trabalhos de análise das
prestações de contas dos projetos culturais e demais documentações, que
nesse momento chegam com uma frequência maior devido a mudança de
fase dos projetos culturais. Iniciou-se os trabalhos com as análises das
prestações de contas dos projetos culturais: Aventureiros Motor Rock Cultural Actus e Sarau 50 Tons de Pardo, ambos foram deferidos pela
Comissão. Em seguida foi analisada a solicitação da proponente do projeto
cultural Grupo Boi de Reis Barrancas do São Francisco, ofício 002/18 que
indicou o senhor José Tarcísio Santos Rosa como seu representante legal para
todos os assuntos de toda natureza mediante ao CMPC e a solicitação foi
deferida. Em seguida foram analisadas as contrapartidas do projeto cultural
Mapa Cultural, ofício 014/18, que tratava de locais e datas das contrapartidas,
que também foi deferido. Não havendo mais assuntos foi dada por terminada
a reunião as dezenove horas e vinte e seis minutos.
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