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

ATA DE REUNIÃO – 19 de junho de 2019
Reuniram-se às 19 horas e 40 minutos do dia 19 de junho de 2019 na Sala dos
Relógios – Complexo FEPASA, localizado na Avenida União dos Ferroviários, 1760 –
Centro, os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural e
convidados ouvintes. O primeiro item da pauta é a apresentação das atividades das
Câmaras Setoriais: Marcelo Silva – Audiovisual e Cultura Digital – falou sobre a
preparação do edital do Festival de Curtas; Jensen A. Chiesa da Silva/ Ede Galileu da
Silva – Artes Visuais – deram sugestões de ações para área de artes visuais e Jensen
disse que não houve reunião da Câmara neste mês; Adelmo P. do Carmo – Cultura de
Etnias – Disse sobre juntar as pessoas que fazem Hip Hop e disse também que em
agosto juntará os grupos de capoeira para comemorar o Dia da Capoeira; Viviane I.
Navarro e Rosângela Torrezin – Teatro – fizeram questionamentos sobre a Lei do
Conselho; Eliane D. Nunes – Consumidores de Cultura – informou que ainda não tem
Câmara Setorial. A Coordenadora Rosana pediu que as Câmaras Setoriais
divulgassem as reuniões. O gestor Marcelo Peroni pediu para divulgar as reuniões no
site da Cultura. A conselheira Clarina falou sobre o cadastro de artistas. Item dois da
pauta é a apresentação do PROESC (Programa Estímulo) que será apresentado pela
conselheira Clarina. Ela disse que será necessário que nove membros do CMPC, um
para cada área, se disponibilize para acompanhar o trabalho da CASP. Marcelo Peroni
pediu um adendo para explicar o que é o PROESC, qual é o valor que o Estado
disponibiliza e qual é o aporte que a Unidade de Gestão de Cultura paga. Ede
perguntou se o processo administrativo poderá ser visto pelos conselheiros e, talvez,
alterado. Clarina explica sobre o prazo dado pelo Estado, as vantagens conquistadas
(participação de MEI e fechado para os artistas de Jundiaí), que antes não havia essas
aberturas. Disse também que a previsão para publicação é dia 3 de julho de 2019. A
previsão para inscrições é de 3 de julho a 19 de agosto de 2019. Clarina explicou que
o edital passou pelo CMPC na gestão anterior e que houve toda uma discussão para
melhorá-los e que haverá também uma oficina de produção de projetos para os
artistas interessados em participar do edital. Houve várias perguntas sobre o PROESC
que foram respondidas pela Clarina e pelo Marcelo Peroni. Foram indicadas as
conselheiras Rosana Congílio e Rosangela Torrenzin para acompanhar as oficinas
culturais. O item três da pauta a Rosana falou sobre o que falta para o processo da
eleição para recomposição do CMPC. Item quatro fala do gestor Marcelo Peroni que
explicou sobre como funcionam as licitações e como são as contratações da Unidade
de Gestão de Cultura. Houve várias perguntas com relação às contratações da Cia. de
Dança e da Cia de Teatro. Marcelo falou também sobre a Lei 13019/18 (MIROSC) e
que não existem mais subvenções. Finalizou falando sobre a necessidade da pesquisa
para o Plano Municipal de Cultura e como deverá ser feita. A conselheira Márcia
Maltoni sugeriu que a Empresa Júnior da FATEC faça a pesquisa. Sem mais nada a
discutir a reunião se ter por finalizada, eu Rita de Cássia Carvalho, lavrei e assinei a
presente ata, que será assinada pela coordenadora do CMPC.
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