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

ATA DE REUNIÃO – 27 DE FEVEREIRO DE 2019
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Reuniram-se às 19 horas e 30 minutos do dia 16 de janeiro de 2019, no auditório
da Pinacoteca Diógenes Duarte Paes (Rua Barão de Jundiai, 109, Centro), estiveram
presentes membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural.
João Carlos de Luca
Carlos Eduardo Pasqualin
Rosana Paula Santos Atra de Menga
Ede Galileu
Jansen Chiesa
Jota Wagner
Gustavo Koch
Marcelo da Silva
Nelson Picchi Junior
Marcia Maltoni
Jefferson Borges
Foram abordados os seguintes assuntos:
Esclarecer como a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) chegou a esse formato
digital pois não havia como alterar, pois, estava encima da hora;
A palavra do João, as oficinas estavam sendo enfraquecidas ao longo por falta
de interesse, assim ganhassem mais qualidade e diversidade;
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Formar um banco de oficinas e em seguida fazer o acompanhamento e distribuir,
de acordo com aa necessidades para que não houvesse esvaziamento;
Conforme a palavra do João, O edital não foi publicado por um erro de minuta e
voltou para o jurídico, provavelmente saia na próxima semana (semana seguinte à
reunião);
Conforme descrito pela Nádia, todo o material é adquirido e pago separadamente
da hora aula dos professores;
As oficinas ofertadas não eram oferecidas aos CRAS por conta do perfil da
população do local;
Ponto de vista de metodologia, o desejo é abordar questão de cultura do
território, mostrar seu produto que foi trabalhado e apresentado ao público;
conforme João o Conselho melhorar por questão do regimento, ajudaria muito
para integração com o poder público...propor arrumar a casa de ambos os lados, pela
contribuição tanto do conselho como do poder público...
O jota expos as dificuldades do oficineiros tem a compor as necessidades dos
editais... a junção se ideias dos contratantes e contratados...

Jundiaí, 20 de Março de 2019
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