CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL DE JUNDIAÍ – CMPC
CRIADO PELA LEI 8.640 DE 18 DE ABRIL DE 2016

ATA DE REUNIÃO – 10 de abril de 2019
ATA DA REUNIAO ORDINÁRIA, DO DIA 10/4/19, às 19:30 horas, cuja pauta é
a seguinte: 1) Fórum de Cultura. Meta da Conferência de Cultura de 2018.
Ideias dos Conselheiros e Unidade de Gestão de Cultura para sua realização;
2) Orçamento da Cultura. Como se faz a divisão dos investimentos por áreas?
Quais os critérios utilizados? Quais foram os gastos do ano de 2018, por área?
Posição da Unidade de Gestão de Cultura. O Conselho solicita a presença de
servidor que esteja preparado para esclarecer aos membros do Conselho
sobre questões orçamentárias. Foi invertida a ordem da pauta, e primeiramente
tratamos do item 1, relativo ao Orçamento para a Cultura, e nos foi explicado
pelo Ricardo Cantamessa, que: a)0,7% do Orçamento município vai para a
Cultura, do total, ou seja, de 2 bilhões vai 17 milhões para a Cultura, sendo que
13.137 milhões fica na Unidade de Gestão; b) a Folha de Pagamento é de 7
milhões e meio de reais de (77 funcionários sem contar gestor e 5 diretores); c)
em 2019, teria estimativa de 6 milhões, mas tem 5 milhões e 600mil de entrada
devido à queda da entrada de valores devidos por contribuintes e empresas,
dentre outros problemas; d) a conta número 2011, é a conta de fomento de
cultura no Orçamento; e)fomos informados pelo representante da Unidade de
Gestão, Ricardo Cantamessa, do fim da Lei de Subvenção da Cultura em
nossa cidade O CMPC questionou como organizar a participação das câmaras
setoriais para influir nos projetos que serão realizados ao que nos foi
respondido pelos integrantes da Unidade de Gestão, que participamos dando
ideais, que as câmaras setoriais podem apresentar projetos, acompanhar
outros projetos, pelo seu poder de acompanhamento e fiscalização de todo os
processos de editais , avaliações e contratações, como tem ocorrido de serem
chamados sempre dois membros do Conselho, representantes da sociedade
civil para esse acompanhamento. Também combinamos de conversarmos na
próxima reunião, do mês de Maio sobre o andamento do Programa Municipal
de Cultura, Fórum Permanente de Cultura para que os conselheiros e
respectivas câmaras atuem mais efetivamente e em consonância com o
programa cultural conjuntamente formulado com a unidade de
gestão.Relativamente ao tem 1, da Pauta, Fórum de Cultura, a Unidade de
Gestão ficou de nos passar um posicionamento na reunião do mês de Maio
para sua realização.
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