ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE
JANDIRA (CMP CULTURAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE
JANDIRA.
As dezoito horas e quarenta minutos do dia nove de abril 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: Fabio Oliveira Mota (Artes Cênicas - Presidente
do Conselho), Walter Roberto (Música), Avaní dos Santos Figueiredo (Literatura),
Natal Lopes (Sec. Finanças), José Tarcisio dos Santos Rosa (Secretaria Municipal da
Cultura), Andre Luiz Alves (Cicadão morador de Jandira) e Rosangela de Oliveira
Pacheco dos Santos (Artes Plásticas e visuais), Maria Amélia (Cultura Popular), Leonel
Barros (Audiovisual e mídias digitais), Edberto Antonio Borges Brito (Departamento
de Convênios), Daniele Soares Inocêncio (Formação Cultural), Neide Torres
(Patrimonio Histórico) João Carlos Farias de Santana (Departamento de Negócios
Jurídicos) e também o Sr. Manoel Luiz da Silva Filho (Secretário Interino da Cultura).
Os membros presentes do concelho de cultura iniciaram a reunião com a leitura da
ata da reunião anterior, feita pelo presidente. Em seguida passaram a discutir sobre
os documentos que foram protocolados na secretaria da Cultura, relativos aos
RECURSOS referentes aos resultados das classificações dos projetos analisados pela
CAPCs (Comissão de Avaliação dos Projetos Culturais) e classificados pelo CMP
Cultural em reunião do dia 28 de abril do corrente ano. O primeiro recurso a ser
discutido e avaliado foi o do Sr. Eduardo Segantine de Souza, proponente do projeto
“Quebrando barreiras), protocolado em quatro de abril do corrente ano, contra o
resultado proferido. O recurso não foi acolhido, por ser um recurso genérico, haja
vista que o recorrente não indica qual seria o proponente contemplado que possua
parente na administração pública municipal, até para que o suposto proponente
tivesse a oportunidade para sua defesa, após consulta a Lei 1970/12 e ao edital
respectivo ao projeto do proponente reclamante, colocado em votação pelo
presidente do CMP Cultural de Jandira Sr. Fabio Mota, quando obteve resultado
unânime pelo não acolhimento do recurso. O segundo recurso a ser analisado foi o
do Sr. Filastor Antonio Brega, proponente do projeto “Memória Viva de Jandira”,
protocolado em cinco de abril do corrente ano, contra a decisão relativa ao
resultado do concurso referente ao edital de número 001/18 (5ª edição), que
também não foi acolhido, haja vista que foram obedecidos cuidadosamente todos os
critérios contidos na lei 1970/12 e no edital 001/18 (5ª edição) a partir das notas
obtidas por meio da CAPCs (Comissão de Avaliação dos Projetos Culturais), utilizadas
pelo CMP Cultural em reunião do dia 28 de abril do corrente ano, após consulta a Lei
1970/12 e ao edital respectivo ao projeto do proponente reclamante, colocado em

votação pelo presidente do CMP Cultural de Jandira Sr. Fabio Mota, quando obteve
resultado unânime pelo não acolhimento do recurso. O terceiro recurso a ser
analisado foi o da Sra. Vania Freire de Mendonça Brega, proponente do projeto
“Curta Jandira”, protocolado em cinco de abril do corrente ano, contra a decisão
relativa ao resultado do concurso referente ao edital de número 003/18 (2ª edição),
que também não foi acolhido, haja vista, também, que foram obedecidos
cuidadosamente todos os critérios contidos na lei 1970/12 e no edital 003/18 (2ª
edição) a partir das notas obtidas por meio da CAPCs (Comissão de Avaliação dos
Projetos Culturais), utilizadas pelo CMP Cultural em reunião do dia 28 de abril do
corrente ano, após consulta a Lei 1970/12 e ao edital respectivo ao projeto do
proponente reclamante, colocado em votação pelo presidente do CMP Cultural de
Jandira Sr. Fabio Mota, quando obteve resultado unânime pelo não acolhimento do
recurso. Não havendo mais assunto relevante para o momento, o presidente do
CMP Cultural de Jandira Sr. Fabio Mota deu por encerrada a reunião.
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