ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE JANDIRA (CMP CULTURAL)
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JANDIRA EM 23 DE
OUTUBRO DE 2018.
As dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e três de outubro 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), Rita de Cassia (Secretaria da Cultura), Leonel Barros (Audio Visual e
Mídias Digitais) que presidiu a reunião, Edberto Brito (Diretoria de Convênios),
Dr. João carlos (Sec. Negócios Jurídicos), Daniele Soares Inocencio (Formação
Cultural) e Rosangela dos Santos (Artes Plásticas e Visuais). Os membros
presentes do conselho de cultura iniciaram a reunião cuja pauta seria as
avaliações dos documentos dos Projetos Culturais: Coro Informação proponente Raquel Quadros, Sobre Meninos e Pipas - proponente Eder dos
Anjos, Samba do Pé Vermeio - proponente André Bastianon, Expansão Hip
Hop dança Jandira - proponente Caike Dantas Padilha. Iniciou-se a reunião
com a analise dos projetos culturais: Coro Informação - proponente Raquel
Quadros, Sobre Meninos e Pipas - proponente Eder dos Anjos, já DEFERIDOS
pela Diretoria de Convênios e pela Controladoria Geral do Município e ambos
foram analisados e DEFERIDOS pelo CMPC. Em seguida foi analisado o projeto
cultural Samba do Pé Vermeio - proponente André Bastianon do qual o CMPC
solicitou do proponente, informações adicionais sobre a contratação e
pagamento de um parecerista, o Sr. Weber Carvalho (Artes Cênicas) que
avaliou os projetos culturais dos Editais da SMC de Jandira deste ano de 2018,
também quanto ao aluguel do espaço União Pró Jandira e sobre a quantidade
de apresentações realizadas e deliberou que o projeto cultural deverá ser
encaminhado para a avaliação da Diretoria de Convênios e pela Controladoria
Geral do Município. Posteriormente foi analisado o projeto cultural Expansão
Hip Hop Dança Jandira - proponente Caike Dantas Padilha, o proponente, que
estava presente, deu explicações sobre o fato de ter demorado tanto para
entregar sua Prestação de Contas e sobre gastos efetuados em seu projeto,
ficou de trazer alguns documentos que estavam faltando e o CMPC deliberou
que após os documentos que estão faltando terem sido entregue a Prestação
de Contas será enviada para avaliação por parte da Diretoria de Convênios e
pela Controladoria Geral do Município. Ficou definido pelo CMPC que ambos
os projetos culturais deverão ser comunicados de que deverão completar as
documentações de suas prestações de contas, caso não o tenham feito ainda,
o mais brevemente possível, que é o caso do projeto cultural Expansão Hip
Hop Dança Jandira - proponente Caike Dantas Padilha e realizar as explicações
relativas as solicitações feitas pelo CMPC, que é o caso do projeto cultural

Samba do Pé Vermeio - proponente André Bastianon, também o mais rápido
possível. Então, não havendo mais assuntos a serem discutidos, as vinte
horas e quarenta minutos deu-se por encerrada a reunião.
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