
ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMPC 

 

Aos 20 dias de janeiro de 2021, no Centro Cultural de Campo Limpo Pta. 

 

Pauta: 

- Apresentação geral dos membros do Conselho e dos conselheiros do Poder Público; 

- Plenária para aprovação do regimento interno e mesa diretora; 

- Plenária para o Comitê Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da LAB (apontamentos dos critérios, 

segundo jurídico; T.C.U); 

- Apresentação do manual do processo de prestação de contas (editais 02 e 05/2020); 

- Apresentação do relatório de validação e apontamentos (editais 02 e 05/2020) 

- Plenária para eleição do comitê gestor do Fundo Municipal de Cultura. 

 

Foi-se apresentados os conselheiros que ocuparão as cadeiras do poder público. 

Em seguida, leitura do regimento interno e aprovação do mesmo, e aclamação da Mesa Diretora, ficando: 

Alcione Donate da Silva como Presidente, Jean Carlo Cunha como Vice-presidente, Amanda Melissa dos 

Santos como 1ª Secretária e Fabiano (conselheiro da cadeira da Secretaria de Educação) como 2º Secretário. 

Discutiu-se, com ajuda do conselheiro da cadeira de Assuntos Jurídicos e Finanças, que é possível o 

Conselho enviar um ofício para o Prefeito pedindo a criação de uma emenda que altere o capítulo III, artigo 

5º, inciso I e II da Lei que rege o Conselho para que se extingua a participação de cadeiras do Conselho 

Municipal do Idoso e do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, para que se acrescente duas cadeiras 

de duas linguagens artísticas,, dando a sugestão de três a serem discutidas: Audiovisual, Artes Urbanas e 

Produção Cultural. 

Na Plenária para o Comitê de fiscalização da LAB, foi-se discutido a necessidade de rever o texto 

sobre a fiscalização, lançado do decreto municipal sobre a lei, onde dizia sobre a necessidade de 7 

componentes/conselheiros da sociedade civil. No entanto, não há sete conselheiros que não foram 

contemplados pela própria lei. Dessa maneira, decidiu-se que o comitê seria composto por 3 conselheiros da 

sociedade civil e 3 conselheiros do poder público, ficando: Amanda, Luziana e Liliane, da sociedade civil; e 

Izabel, funcionária do financeiro, Alexandre da cadeira de Assuntos Jurídicos e Finanças e Mariana, 

funcionária da Diretoria de Cultura. O Comitê foi encaminhado por ofício pelo Conselho para aprovação em 

decreto. 

Para o comitê gestor do Fundo Municipal de Cultura foram aclamadas as conselheiras da sociedade 

civil Liliane e Luziana, e Raíssa, do poder público; além da funcionária Mariana, da Diretoria de Cultura e o 

funcionário Fábio, da Secretaria de Finanças. O Comitê foi encaminhado por ofício pelo Conselho para 

aprovação em decreto. 

Ao final, foi apresentado o plano de execução e prestação de contas dos editais 02 e 05/2020 da LAB. 



Quanto ao Edital 02, esse começará a ser exibido no Festival Digital de Cultura Local, pela página do Conselho 

no Facebook, iniciando no dia 31/01/2021, com um vídeo de abertura do gestor e assim, com os vídeos 

contemplados inciando no dia 01/02. O funcionário da comunicação, Kelvin, será adicionado como 

administrador na página do Conselho e será ele quem postará os vídeos. Foi apresentado e discutido o 

modelo de Relatório de Atividades com o qual os contemplados terão de realizar para prestar contas. 

A reunião foi transmitida ao vivo pelo Facebook do Conselho. 

 

 


