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

ATA ASSEMBLEIA GERAL – 04 DE DEZEMBRO DE 2019
Foi objetivo desta assembleia de final de ano do CMPC, realizada no dia 04 de
dezembro de 2019 às 19 horas no Auditório da FATEC (Complexo Fepasa), informar a
comunidade artística-cultural das ações do conselho e da Unidade de Gestão de
Cultura. Após as apresentações dos conselheiros e representantes da UGC, foi
deliberado que:
1) Seja realizada a apresentação dos resultados das pesquisas de hábitos de
cultura pelo Marcelo no mês de janeiro de 2020.
2) Após a pesquisa com os públicos de cultura, será produzido uma pesquisa
com artistas e produtores do município – 2ª etapa.
3) Os conselheiros deverão produzir/atualizar um documento com as metas e
objetivos de cada linguagem para iniciar a produção do Plano Municipal de
Cultura.
Ao final, a coordenadora Rosana fez os seguintes levantamentos e solicitações:
1) que o Conselho participe tanto dos editais, na fase preparatória; nos presentes
e futuros, acompanhando os editais que já tramitam há mais tempo (processos de
editais passados, cujos contratos ainda estejam em vigor), e também solicita a abertura
de vista dos processos dos editais, durante sua tramitação para ciência e/ou
manifestação do Conselho;
2) que sejam realizados Fóruns e Conferência de Cultura no 1o. semestre de
2020, com data a ser marcada na nossa 1a. reunião anual;
3) que seja realizada a capacitação de Conselheiros, especialmente sobre
orçamento, com escolha conjunta de equipe (UGC e Conselho) que a realizará;
4) que sejam continuados os fóruns descentralizados de Cultura para oitiva dos
cidadãos, principalmente em bairros e locais nunca antes pesquisados, como o bairro
da Roseira, por exemplo;
5) que se inicie a elaboração do Plano Municipal de Cultura, nos primeiros
trimestres de 2020;
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6) que haja uma divisão equânime de valores entre as câmaras setoriais, nos
casos de financiamento, apoio, patrocínio ou recebimento de quaisquer verbas de
empresas para a Cultura da cidade;
7) que seja realizada avaliação do programa de governo do Prefeito Luís
Fernando Machado de Cultura, no primeiro trimestre de 2020 relativo à Cultura
apresentado à época de sua candidatura.
Informes Finais: A próxima reunião será no dia 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira),
no Complexo Fepasa, e foi deliberada a apresentação dos resultados e metas atingidas
(11 PROMESAS), e analises setoriais.
Firmam esta ata todas as pessoas presentes conforme lista anexa.

Jundiaí, 04 de dezembro de 2019

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

