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ATA DE REUNIÃO – 09 DE OUTUBRO DE 2019
Foram pautas desta reunião ordinária, realizada no dia 09 de outubro às 19 horas
e 30 minutos na Sala dos Relógios (Complexo Fepasa), os seguintes temas:
Apresentação dos novos membros do Conselho; Posse dos membros (todos assinarão
o termo de compromisso); Andamento do PROESC; Andamento do processo das
oficinas; Andamento do Encontro de Corais; Comunicação; Andamento das pesquisas
sobre hábitos de Cultura da população jundiaiense; e noticias dos fóruns
descentralizados de Cultura.
• Apresentação e posse dos novos membros do Conselho: Todos os
presentes se apresentaram, incluindo os novos membros do CMPC – Conselho
Municipal de Políticas Culturais, eleitos na última quarta-feira (02 de outubro). A seguir,
a coordenadora titular Rosana Congílio empossou os novos membros, a partir de
assinatura em termo, comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar as funções
conferidas no disposto da Lei e contribuindo para o aperfeiçoamento social tendo em
vista que os membros representam seus respectivos segmentos artístico/cultural e
todos os cidadãos do município. Referidos termos serão arquivados junto à secretaria
do CMPC.
• Andamento do PROESC: O diretor de Cultura, João Carlos de Luca, trouxe
atualizações acerca referida política pública cultural. Os envelopes foram abertos pela
comissão organizadora, que conferiram a documentação artística requisitada no edital.
O prazo de requerimento e apresentação de documentação foi aberto após publicação
de projetos indeferidos. O mecanismo encontra-se em fase de avaliação técnico e
artística pela comissão julgadora, a ser realizado de 14 à 18 de outubro no Centro
Jundiaiense de Cultura (JOROSIL).
A coordenadora Rosana, sugeriu que na próxima edição, o conselho participe da
indicação dos membros da comissão julgadora. Ede Galileu de Artes visuais
complementou a fala, sugerindo que o poder público tenha o cuidado de sempre
apresentar os indicados para a comissão. Todos os presentes concordaram com os
posicionamentos. João replicou, concordando com as sugestões, porém, expondo a
dificuldade de se antecipar os processos do poder público considerando a
burocratização legal e jurídica. Foi ressaltado também a importância de efetivar o
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diálogo direto entre as câmaras setoriais e comissões organizadoras indicadas pelo
CMPC.
• Andamento do processo das oficinas: João trouxe atualizações sobre o
processo das oficinas. Foram publicados na imprensa oficial os selecionados pela
comissão julgadora. A UGC (Unidade de Gestão da Cultura) e UGE (Unidade de Gestão
da Educação) entrarão em contato com os selecionados para entrevistas e tramites de
execução das propostas.
Rosana pediu que sejam informados e publicitados os membros da comissão
julgadora de todos os mecanismos e políticas públicas culturais e que se possível, sejam
incluídas na ata da comissão, as notas das propostas artísticas para que os inscritos
possam realizar recursos previsto na lei. João fez replica, explicando que nas portarias
dos editais, publicitadas na imprensa oficial do município, há a indicação do júri técnico
e que os inscritos podem fazer vista das notas e observações da comissão julgadora no
balcão da UGC. Porém, não há possibilidade de reverter o resultado das notas artísticas
considerando que a escolha da comissão é soberana. Ede Contribui dizendo que os
recursos da seleção artística são cabíveis sendo feitos dentro do prazo legal, e devem
ser atendidos pela mesma comissão que julgou os projetos.
• Encontro de Corais: João informou que o evento se inicia no próximo dia 11
e que conta com o apoio do Maxi Shopping através do edital de patrocínio. Maiores
informações sobre a programação estão no site (https://cultura.jundiai.sp.gov.br/) e nos
demais canais oficiais da cultura
• Comunicação: Foi levantada a pauta acerca da comunicação dos eventos e
atividades da UGC. Carla Mirela de espaços culturais, manifestou a importância de
comunicar e informar para além da internet. Os conselheiros Marcelo, Gislaine, Rogério,
Isabela, Rosangela, Adelmo, Rosana, João, Caetano, Jensen, Edna e William, e os
visitantes Ronaldo e Everton, deram suas contribuições acerca da problemática de
alcance e da comunicação com a população. O suplente de produtores cultural William
Sanches, sugeriu a criação de uma comissão de comunicação do conselho, que
estudará formas mais efetivas de divulgação e que dialogará diretamente com a
Unidade Gestora pertinente. Fazem parte da comissão os conselheiros William
Sanches, Carla Mirela, Gislaine Cristina, Edna Aparecida Rosangela Torrizin, Marcelo
Silva, Isabela Miguel e Jensen Silva, e os visitantes Everton Ferreira e Ronaldo Simões.
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• Pesquisa de Hábitos Culturais e Fórum Descentralizado de Cultura: João
nos atualizou acerca da pesquisa que está sendo realizada em parceria com os alunos
de eventos da FATEC. A pesquisa que fica no ar até o final de outubro, já obteve 106
participantes até a data de hoje.
Jensen alertou sobre a ausência do CMPC na construção do mecanismo e na
assinatura do mesmo. A demanda da pesquisa foi trazida pelo conselho, assim como o
fórum descentralizado de cultura. William questionou o diretor de cultura sobre os
responsáveis da pesquisa, assim como a metodologia aplicada. João respondeu
informando que a pesquisa está sendo encabeçada pela professora Marcia Maltoni e
que segue o padrão cientifico do IBGE. A seguir, o diretor trouxe um resumo sobre os
três encontros do Fórum Descentralizados de Cultura, realizados nos bairros do São
Camilo, Novo Horizonte e Santa Gertrudes.
Informes Finais: 1) Rosana lembrou sobre a importância da participação do
Conselho na construção do orçamento para 2020. O representante do legislativo,
Caetano Franceschetto, consultará o calendário do orçamento e PPA e requisitará uma
reunião extraordinária com referida pauta. 2) Thiago Moreira, titular de cultura popular e
tradicional, informou que compartilhará com os conselheiros, documentos, legislações
e portarias pertinentes ao setor cultural, assim como as atas e materiais produzidos pela
gestão anterior. A seguir, o mesmo foi nomeado por todos os presentes como membro
na secretaria do CMPC.
.Firmam esta ata todas as pessoas presentes conforme lista anexa.

Jundiaí, 09 de outubro de 2019

Thiago Moreira Santos
Setorial de Cultura Popular
Secretário Executivo do CMPC Jundiaí

