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ATA DA SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA.
Em quatorze (14) de janeiro de 2020 os membros do Conselho municipal de cultura se reuniram na Secretaria de
Cultura, na rua Tristão Gonçalves de n' 444, a Presidente Bárbara Rodrigues agradeceu a presença dos
conselheiros lamentou a dificuldade de se Iniciar atividade com uma presença pequena, mas significativa de
membros para o inicio dos trabalhos. Convidou a todos para iniciar a pauta trazendo a necessidade de acumular
demandas, haja visto que mensalmente as reuniões tinham pautas limitadas e muitas vezes repetitivas então
secretária trouxe a proposta para que as reuniões fossem realizadas a cada dois meses, ficando total de 6 reuniões
durante o ano continuando com as atividades sendo desenvolvidas sempre na segunda terça-feira de cada mês,
após esse momento de proposição todos os conselheiros votaram e por unanimidade foi aprovada a proposta de
reuniões bimestrais. Em seguida a Presidente do Conselho fez uma segunda proposição oriundo da demanda
apresentada pela secretária executiva do Conselho Marciana Silva que foi a possibilidade e autorização das atas
poderem ser redigida no computador para da praticidade ao trabalho, a secretária fez a votação e os conselheiros
por unanimidade aceitaram, pois não viram nenhum problema das atas serem redigidas. A secretária municipal de
cultura apresentou em seguida todas as despesas previstas para a realização do Carnatama 2020, as despesas de
Investimento na área cultural o fortalecimento das tradições e apoio aos artistas da terra,a mesma apresentou
todas as ações realizadas no carnaval 2020 que traziam expectativa e o fomento a cultura local, continuou
apresentado o plano geral das atividades a serem desenvolvidas no carnatama 2020 inclusive as intensas atividades
desenvolvidas entre as secretarias municipais de infra estrutura o trabalho realizado com o ministério público, a
policia civil e policia militar e com os proprietários de som do município, todas as atividades a serem realizadas
inicialmente para o Carnaval 2020 foram apresentados ao conselho pela secretária Bárbara Rodrigues bem como o
trabalho intersetorial e importante que vem sendo realizado todos os anos para realização do carnaval seguro com
o intuito de proteger as crianças e adolescentes do município, foi frisado ainda a abertura dos trabalhos do
carnaval que vem sendo sempre feito com atividades culturais voltadas para o público infantil através do Cama
kids, que todas essas despesas estavam previstas de forma responsável dentro do orçamento destinado para o
Carnaval Municipal. Foi mostrado a importãncia da realização das atividades do carnaval no município de
Jaguaretama por conta da necessidade do fomento da economia local e apresentou as dificuldades no ano de 2020
na captação de parceiros e investidores do segmento, contudo destacou a importante atuação da administração
Municipal para continuidade das festividades diante do impacto econômico que o município tem positivamente
com realização dessaS atividades, deixou a palavra aberta e alguns conselheiros assim como Maria Antônia, Elta
Joaneide e Danilo de Almeida Oliveira onde ambos destacaram a Importância da continuidade dessas festividades
em Jaguaretama, que propiciam aos ambulantes, comerciantes e vendedores informais que neste período tem sua
renda complementada, Danilo de Almeida falou da importante ação do município ao favorecer os artistas da terra e
dando a estes no espaço uma visibilidade cultural em todos os eventos, parabenizam a secretária e aos
conselheiros pela ampla compreensão da importância de cada atividade que vem sendo desenvolvida. Sem mais
para o momento eu, Marciana Silva secretária executiva do Conselho Municipal de Cultura, lavrei a presente Ata
que será assinada por mim e quem de direito.
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ATA DA SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Reunião do conselho Municipal de Cultura dia 15 de junho de 2020, por chamada de vídeo, onde estavam
nesta pessoas que compõem a sociedade civil, representantes da escola de artes e Marcos Jungias que

também é produtor cultural. Essa reunião teve Como objetivo falar sobre a possibilidade de entrada do
recurso da Lei de Emergência da Cultura - Aldir Blanc, onde a Secretária de Cultura explanou sua felicidade
por alguns conselheiros já terem conhecimento da lei e dirigiu a palavra para Alisson Rodrigues, onde este
poderia fazer uma explanação sobre O Conhecimento desta e mesmo em poucas palavras disse o que
estava participando de umas aulas sobre a Lei e disse que ainda tinha pouco Conhecimento da Lei. A
secretária abordou a importância do conhecimento sobre a lei que ainda está em processo de sansão,
ainda falta a aprovação presidencial e disse que logo enviaria o material para que todos tenham
propriedade da mesma, e disse que a mesma, o prefeito e a assessoria contábil e jurídica estão estudando
a mesma para que tenham o conhecimento necessário e que o conselho seja não só disseminadores das
informações mais o Órgão fiscalizador, então mostrou a importância de todos terem conhecimento da Lei
Aldir Blanc, quando houver a aprovação da mesma e o recurso entrar no município saibam da
aplicabilidade e o plano de execução de forma correta ao mesmo, que está vendo mecanismo de debates
sobre essa lei como web conferencias, abordou que todos os artistas e fazedores de cultura tem direito a
este recurso, que será enviado para o município de Jaguaretama caso a lei seja aprovada, então se faz
necessário esse debate com o conselho de acordo com a orientação do Estado e da própria lei, há
estimativa que o recurso venha para Jaguaretama calculado pelos critérios populacionais 80% e de FPM
20% foi uma estimativa enviada para o município de 158 mil, esse recurso deve ser aplicado para os
fazedores de cultura do município, este vai atuar apenas como gerenciador do recurso, não se pode aplicar
nada do recurso na instância municipal. A Secretária Barbara Rodrigues continua dizendo que a gestão
cultural e o conselho irá criar um plano de aplicação destes recursos, que o conselho precisa ser atuante
nesse plano, será 15 dias depois da sansão e logo é necessário o seguimento do plano, quando aprovação
da lei que está em tramitação, existem dúvidas sobre a lei, pois a mesma já vem uma metodologia é
necessário um estudo para conhecer e identificar como será aplicado o recurso, relatou quem recebeu
auxilio geral não tem direito a esta recurso. A secretária continuou fazendo uma explanação da lei, Marcos
.Jungias membro do conselho ressaltou que na aplicação do recurso também é necessário ver as pessoas
que tem vínculo empregatício que não tem direito a este recurso, a secretária Continuou com a palavra
fazendo uma ressalva que a assessoria do município orienta que será necessário as pessoas que terão
direito ao recurso assinarem uma alto declaração que não receberam o auxílio emergenclal geral, para que
o município não seja responsabilizado como gestor desse recurso da Lei Aldir Blanc, será necessário
atualização de cadastros culturais, a Secretária agradeceu a Francisco Narcelio Feitosa por fazer o cadastro
desses artistas e ressaltou a dificuldades destes por não haver interesse por parte dos artistas, e mostrou a
importância desses cadastros para aplicação deste recurso. Citou que existe um mecanismo usado pelo
Estado , que essa demanda também seráfeita pelo mapa cultural do Estado para unificar essas
informações, mostrou que existe uma demanda de pedidos para que o auxilio emergencial de 600 reais
fossem feitos pelos Estados e não municípios, para que o dinheiro vindo para o município seja aplicado
como forma de fomento, como Editais, valorização de cursos com artistas e outros, forma de beneficiar e
atingir o artista, pois esse recurso também exige do artista uma contra partida para o município, pois esse
não é um recurso só de repasse . Então a Secretária mostrou que é necessário panejar, fazer chegar o
repasse e depois comprovar o uso desse recurso, mostrando o retorno ao município como fazedor de
cultura. Foi abordado também pela secretária que se faz necessário que esse artista comprove dois anos de
atuação na área cultural, essa é uma condicionalidade para que se possa cruzar dados, pois o município é
apenas um gestor desse recurso. O conselheiro Alisson leu dois artigos da lei Emergenclal e fez uma
ressalva que o artista pode receber como pessoa física, e mostrou que pode

ser usada como bens e

serviços e a Secretária Barbara Rodrigues ressaltou as formas que o recurso pode ser destinado a quem
precisa

e estava em atividade a dois anos e foi paralisado (interrompidas) pela pandemia, mostrou que é

continuou o uso da palavra mostrando que os cadastros devem
e
necessário ler e interpretar a lei,
declarar nestes suas rendas, pois esse recurso é para artistas que
devem
que
artistas
unificados
s
possuem rendas, é assim que lei se aplica e para atingir todos segmentos podem fazer cursos, editai e,
que todos artistas sejam contemplados. A secretária informou que essa é uma prévia da
outras formas
pois ,# mesma ainda precisa ser aprovadas então é necessário que o conselho tome conhecimento Sobre a
mesma, pois essa lei é a forma de ajudar e manter a cultura do município. A secretária deixou a pala
aberta e explanou seus desejos em relação aplicabilidade do recurso, pediu ajuda aos conselheiros e
mostrou que a Administração Municipal sempre atuou em beneficio da cultura. A conselheira e Secretária
de Admiração Conceição Bezerra falou da Importância deste recurso abordando que este veio Suprir a
necessidade de muitas pessoas que vivem apenas desse trabalho e mostrou que é necessário que se use
critérios para contemplar esses artistas, e comentou que essa lei é igualitárja.A secretária Barbara
Rodrigues fez algumas ressalvas sobre a lei junto com Conceição Bezerra e logo agradeceu a presença e
colaboração dos conselheiros. Sem mais para o momento eu Marciana Silva lavrei a presente ata que
será
assinada por mim e quem de direito.
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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Aos dias 13 de julho de 2020, por chamada de vídeo foi realizada uma reunião extraordinária, onde
estavam nestas pessoas que representa o Conselho Municipal de Cultura, pessoas que representam a
sociedade, Administração Municipal segmentos da cultura e movimento junino. A secretária de Cultura
fez abertura da reunião pediu assinatura dos membros no chat e justificou a falta de alguns e agradeceu a
presença dos membros, iniciou a pauta desta reunião que é a demanda da Lei Emergencial - Aldir Blanc,
foi justificada a não leitura da Ata anterior por Conta do tempo da demanda dos cadastros municipais, e
instrumentos de criação da lei emergencial. A secretária e conselheira Barbara Rodrigues abordou a pauta
da reunião que é ações da Lei Aldir Blanc e sobre o Decreto Municipal que vem regulamentar a nível
municipal as ações referentes a Lei de Emergência Cultural, as portarias criadas e indicação de membros
do conselho. Em seguida Barbara Rodrigues Continuou pedindo a Secretária do Conselho Marciana Silva
que realizasse a leitura do Decreto municipal NQ 057/2020 que regulamenta em Âmbito Municipal, a Lei
Federal n2 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor
Cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
N2 6, de 20 de março de 2020, para que todos tomassem conhecimento e ressaltou que este segue a Lei

Federal, foi realizado a leitura deste, a secretária agradeceu e continuou mostrando a importância desse
para que possam executar a lei no município, mostrou que vem prevendo questões de modo geral e
dentro do âmbito municipal a criação de um GT ( grupo de trabalho) que vem diligenciar, fiscalizar
validar os cadastros, esse sugerido pela procuradoria para trabalhar junto com o conselho de Cultura, pois
vale ressaltar que alguns membros desse conselho estão solicitando benefícios, foi achado por bem criar
esse grupo de trabalho para melhor gerir essas questões sobre a regulamentação, serão enviados ofícios
para cada segmentos compor o grupo de trabalho com um representante e suplente, onde a indicação
dos membros do conselho é feita pela presidente e secretária da pasta que busca entrar em consenso
indicando Marcos Junglas que trabalha no segmento Cultural e artes integradas e Marciana Silva por ser
secretária do conselho e representar a Educação, onde nenhum dos integrantes disputam benefícios, a
mesma argumentou se tinha alguém contra, pois poderia haver questionamentos e deu continuidade
mostrando a indicação da sociedade civil, indicado pelo poder legislativo e representa o segmento
junino, professora de Dança e representante do movimento cultural Eulavne Beatriz Feitosa , porém não
solicita benefícios oriundo da lei, o conselheiro Marcos Junglas fez uso da palavra dizendo ser louvável a
iniciativa, pois assim sendo dá mais transparência ao trabalho, um grupo neutro sem particularidades,
pois alguns membros do conselho precisam desse auxilio e estão pleiteando de forma correta e justificou
o motivo de não participar da solicitação do auxílio, não havendo nada contra, a presidente do conselho
deu continuidade a ressaltando que foi uma decisão do próprio Marcos não disputar esse recurso e por
fazer parte do conselho, e Continuou dizendo que nada impede os membros do conselho de participar,
continuou dizendo que as decisões tomadas pelo GT, serão levadas ao conselho que ambos terão que
trabalhar em conjunto e tudo será de forma transparente, deu continuidade mostrando que no GT,
haverá além da indicação do poder Legislativo, dois vereadores que estão no grupo de trabalho um
represente e um suplente, é importante lembrar que isso dará transparência ao grupo de trabalho,
secretários municipais, governo gestão e finanças para que lá na frente não haja questionamentos sobre
ações realizadas, mostrou que é necessário a informação sair de maneira correta pois tem todo tramite, é
necessário à validação de cadastros, depois terá uma orientação técnica para que as pessoas recebam,
prestem conta dê suas contrapartidas de forma organizada dentro dos critérios da lei para que depois
essas pessoas não sejam obrigadas a devolverem o recurso e responderem processo federal que gerará
muito desgaste, deu continuidade dizendo que Marcos Junglas irá compor por trabalhar na aérea cultural,
fará um modelo (escopo) de projeto para ajudar e orientar os artistas na elaboração do seus, mais é
responsabilidade de cada grupo fazer a elaboração do seu projeto e deveráestar alinhado ao ente
federado. Ofereceu a palavra aos membros do grupo para se pronunciar e continuou fazendo uma
ressalva que os cadastros foram concluídos, e citou foram 15 coletivos e 42 cadastros Individuais,

nJ secretaria de cultura presenciais e nas redes sociais Onhine, estafe
realizados de 06 a 10 de agostO
que é validação dos cadastros, legitimaçã o de cadastros de acordo
entrando na segunda etapa
pela lei, abordou que é necessário orientar os artistas que fizeram sua inscrição
cornf
critérios previstOS
ntas que deve ser obrigatória sua apresentação em um prazo
co
de
coletivo sobre essa prestação de
última parcela do recurso e ressaltou que não se faz necessário o Pagarne
recebimento
da
dias após o
de acordo com os cadastro5
três parcelas, os critérios serio criados pelo município via portaria
de
possa contemplar todos os jrtistJ5, esse trabalho é sério, meticuloso e detalhistas, deu COfltinuid
que
necessário o cadastramento municip11 Para
mostrando os critérios sugeridOs pela acessória Jurídica.
s
pessoa tenha outro cadastro em mapa cultural, cadastros estaduai
atender ao recurso, mesmo que 1
se
faz necessário o municipal para o cruzamento de dados, onde o direito a receber ressalva o bolsa família
mais dentro desse tem seus critérios dados pela lei, onde será feito o cruzamento de dados, outro 1at0
importante é as contrapartidas que serio dadas pelos artistas ao município, sendo necessário teu
por video conferencias. Conceição Bezerra membro do conselho pediu a palavra e fez
rn
questionamento, rio grupo sio cinco pessoas, três receberam o auxílio emergencial, Podem
contemplados com o auxílio cultural? A presidente do conselho e secretária Barbara Rodrigues disse q ue
no coletivo não há impedimento de receber mesmo quando que alguns membros tenham sido
contemplados, porém é necessário legitimar o coletivo e provar que estavam em atividades dentro d5
dois anos e foram paralisados durante a pandemia, outro ponto importante é que a contrapartida

será

em unidades escolares do município, essa contrapartida se for remota tem que acontecer até O dia 31 de
dezembro quando acaba o decreto de calamidade publica ou se for em escolas podem acontecer até
próximo ano de acordo com o retorno escolar, porém é necessário que esteja alinhado no Plano,
na
programação realizada pelo município como um acordo entre as partes ( beneficiários ).
A secretária
Barbara Rodrigues fez algumas ressalvas sobre o trabalho a ser desenvolvido e logo agradeceu a Pres
ença

e colaboração dos conselheiros de toda equipe técnica que deram suporte a divulgação desse trabalho
Sem mais para o momento eu Marciana Silva lavrei a presente ata que será assinada por mim e quem de
direito.
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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Reun ião do conselho Municipal de Cultura dia 26 de Agosto de 2020, por chamada de vídeo, onde a
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secretária Barbara Rodrigues Iniciou agradecendo a Alllsson Rodrigues representante do teatro,
componente do GT que representam a secretaria de governo e gestão Jurailson Brito e Tatiana,
representando o conselho de Cultura Marciana Silva e Marcos Junglas, justificou a ausência dos
componentes do poder L.egistalivo e deu Continuidade apresentando a pauta da reunião que será a Lei
Aldir Blanc 14.017/2020 de 29 de junho de caráter emergencial, auxilio destinado aos trabalhadores e
trabalhadoras da cultura e toda economia criativa que envolve o segmento cultual, surgiu a partir dessa
lei a necessidades da criação de grupos de trabalho para operacionalizar essa lei, pois essa propõe que se
tenha um trabalho junto a gestão municipal e sociedade civil, sendo que no conselho tem alguns membros
que estão solicitando auxilio e por isso foi sugerido nos diálogos culturais junto a Secult a criação de um
grupo de trabalho (GT) para caminhar paralelo ao conselho municipal, para prever ações de trabalho para
operaclonalização , acompanhamento da aplicação dos recursos da lei no município, transparência
validação dos cadastros, homologação e todo processo previsto as atribuições desses grupos já foram
colocadas no grupo, junto ao decreto e a portaria municipal, onde a secretária de Cultura fez a leitura do
Decreto Municipal que mostra atribuições do (GT) para que possamos ter ciência da importância dessas
reuniões construtivas, deliberativas e de transparência, com fins de realizar as atribuições descritas no
Art. 6, do Decreto Municipal de NQ. 057, de 10 de junho de 2020, após a leitura lembrou que o conselho
acompanha todo processo por membros solicitarem benefícios, porém não há votos na validação de
cadastro e homologação destes, para que haja transparências no processo, havendo reuniões com os
dois grupos para esclarecer as dúvidas, acompanhar o processo, deu continuidade mostrando os
componentes do grupo de trabalho de acordo com a Portaria N. 047/2020. Levando em consideração o
trabalho desenvolvido na área cultural como também o trabalho paralelo ao conselho municipal de
cultura e turismo, esse grupo tem ciência da política de cultura e do trabalho que rege a Lei Aldir Blanc,
destacou a necessidade da participação do poder Legislativo nesse ato para tornar mais transparente.
Pois ao final será esse grupo que Irá assinar e validar a prestação de contas dos recursos da lei. Deu
continuidade dizendo da importância da cartilha simplificada feita pela Assessoria Mexus, de controle
Interno para fazer uma explanação geral da lei para trabalhadores da cultura e espaços culturais, deu a
palavra para tirar dúvidas, e continuou apresentando como estava os trabalhos da Lei Aldir Blanc, da
Regulamentação Federal que trouxe dúvidas pertinentes, sobre o processo da plataforma Mais Brasil que
trata da execução de recursos , validação dos cadastros e o cronograma de repasse. A Secretária de
Cultura abordou a finalidade da lei Aldir Blanc tem como objetivos auxiliar e fomentar cadeias produtivas
afetadas pelas ações do Isolamento social, uma retratação econômica advinda das ações de
enfrentamentos a pandemia do COVID, tendo suas atividades interrompidas e comprovadas nos últimos
24 meses a contar da data de publicação da lei, citou que é contemplado por esse benefício tipo
contadores de histórias, espaços culturais, produtores culturais, professores de escolas de artes ( ... ),
descreveu a necessidade dos cadastros municipais que são importantes para receber os benefícios e o
que é necessário para realização destes. Mostrou como serão distribuídos os recursos, os Estados,
municípios e Distrito Federal terão que desempenhar esforços para distribuir estes evitando que se
concentrem nos mesmo beneficiários, será exigido no edital que o artista assine uma declaração evitando
participar em outros municípios ou seja cada um é contemplado no seu município. A mesma deu
continuidade apresentando como será distribuído os recursos com os artistas do município. Mostrou que
a lei deixou algumas dúvidas em relação a consulta da elegibilidade dos artistas, e verificação dos artistas,
a data previa disponibilizara uma plataforma de verificação em âmbito federal, já o municipal será pelo
GT fará a validação, com cruzamentos de dados e verificações e será feito um relatório final com todos os
dados para grupo de trabalho e conselho. Alllson Rodrigues fez algumas indagações que foram
respondidas pela secretária de cultura e apresentou o cronograma de pagamentos e mostrou que está
sendo construído o plano de regulamentação que sendo aprovado de acordo com os lotes de pagamentos
em aproximadamente 10 dias os recursos entrarão nas contas do município. A secretária Barbara

Rodrigues fez algumas ressalvas sobre reunião com assessorias contábil e logo agradeceu a Presença
Se
colaboração dos conselheiros e do GT (Grupo de Trabalho). Sem mais para o momento eu MarcianaSilva
lavrei a presente ata que será assinada por mim e quem de direito.
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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Reunião do conselho Municipal de Cultura dia 08 de Setembro de 2020, por chamada de vídeo, onde
estavam nesta pessoas que compõem a sociedade civil, representantes do conselho, setor Jurídico que está
dando assessoria sobre a Lei, controle interno sobre a instruções normativas e O contador do município.
Essa reunião teve como objetivo mostrar como está sendo executado no Município de Jaguaretama os
recursos da Lei de Emergência da Cultura - Aldir Blanc, onde a Secretária de Cultura iniciou uma
explanação da pauta da reunião sobre a PL da lei de Regulamentação, a minuta da IN para o inciso II,
Divisão de recursos para as linguagens mapeadas e os critérios de divisão dos recursos, edital de fomento
para o inciso II e a apresentação do plano de Ação na plataforma mais Brasil e deu continuidade mostrando
como está acontecendo a aplicabilidadedesse recurso desde aprovação da lei, a regulamentação, o início
dos cadastros culturais municipal que ocorreram de 06 de julho ao dia 10 de Agosto de 2020, fazendo o
mapeamento para um plano de ação municipal , foram realizados um total de 34 inscrições de agentes
culturais individuais no município e 21 Inscrições de grupos coletivos para que possam ser analisados, de
acordo com as regras da lei de emergência cultural é necessário que os artistas comprovem que suas
atividades foram interrompidas nos últimos 24 meses desde o Início a contar da data de publicação da lei,
essa comprovação pode ser por link de facebbok, instagram, declarações que mostrem veracidade, será
realizado consulta por meio das plataformas do governo.Será realizado pelo GT que fará a validação, com
cruzamentos de dados e verificações e será feito um relatório final com todos os dados para grupo de
trabalho e conselho. A presidente do conselho e secretária de cultura Bárbara Rodrigues deu continuidade
fazendo menção a alguns artistas que podem e devem serem contemplados por esse benefício tipo
espaços culturais, cantores solos, grupos de bandas coletivos, manifestações culturais, circos, grupos de
teatro, dentre outros (...),mostrou a necessidade dos cadastros municipais que são Importantes para que
possam serem contemplados com os benefícios e o que é necessário para realização destes, abordou de
forma sucinta como serão distribuídos estes recursos no município, se faz necessário desempenhar
esforços para que não haja divergências evitando que esses recursos se concentrem nos mesmos
beneficiários, será feita uma declaração que será assinada por cada artista que será contemplado evitando
que estes participem em outros municípios, ou seja, cada um seja contemplado no seu muni cípio.Finallzou
mostrando a satisfação do GT ( grupo de Trabalho ) juntamente com o conselho de Cultura estarem se
dedicando e contribuindo de forma satisfatória para que a lei Aldir Bianc chegue aos artistas do município
de forma satisfatória que todos que realizaram seus cadastros seja individual, coletivos ou de espaços
sejam contemplados, pois o recurso é para ajudar estes nesse momento difícil de Pandemia que todos
estão com suas atividades paralisadas. Sem mais para o momento a Secretária de cultura Presidente do
Conselho Bárbara Rodrigues agradeceu a presença de todos. Sem mais para o momento eu Marciana Silva
lavrei a presente ata que será assinada por mim e quem de direito.
-1Yck
—

nia,kictO

í

/

"'

4MLfV

fAQ!;0

t1

&Y01

'fLdtG

Ak)T%O

h

C7 7"04

J7It

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Reunião do conselho Municipal de Cultura dia 15 de Setembro de 2020 onde se fizeram presentes na
vfdeo conferencia pessoas que compõem o conselho de Cultura, representantes do GT, setor Jurídico que
está dando assessoria sobre a Lei , representante do controle interno e membro do grupo GT Sobre a
instruções normativas e o contador do município. Essa reunião teve como objetivo abordar a aprovação da
Lei de regulamentação para Lei Aldir Blanc e alteração do sistema Municipal de Cultura, início dø
Cadastros dos artistas no Mapa Cultural Municipal, mostrar a definição de explicação das Lives para os
incisos II espaços Culturais, III edital e assim definir o material que serãoutilizados, outro ponto discutido
na reunião foi criar grupos online para tirar as dúvidas dos artistas e reuniões presenciais com os mesmos
de acordo com a linguagem do edital para evitar aglomeração e para mostrar como será realizado cada
etapa do edital municipal e o que precisam fazer para participar, também para confirmação de valores no
edital e os devidos pagamentos de tributos. A Secretária de cultura e presidente do conselho Barbara
Rodrigues fez um breve relato de como estava o andamento da Lei de auxilio Emergencial Aldir Blanc, a
comissão avaliadora irá se reunir, com a finalidade de receber e avaliar a documentação e a solicitação de
recursos para a manutenção de espaços culturais, atuantes no município de Jaguaretama-Ce, deu
continuidade mostrando as etapas do edital desde a publicação, Homologação de contratos, calendário da
prestação de serviços, publicação, gerar as notas e para finalizar a liquidação. A mesma facultou a palavras
aos participantes da reunião para que possam esclarecer dúvidas ou darem suas sugestões eu continuidade
agradecendo a participação dos presentes e o emprenho de todos. Sem mais para o momento eu Marciana
Silva lavrei a presente ata que será assinada por mim e quem de direito.
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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Reunião do conselho Municipal de Cultura dia 05 de novembro de 2020, na sede da secretaria de cultura
rua Tristão Gonçalves estavam nesta pessoas que Compõem a sociedade civil, representantes do conselho
e grupo de trabalho. Essa reunião teve como objetivo mostrar como está sendo executado no Município
de Jaguaretama os recursos da Lei de Emergência da Cultura - Aldlr Blanc é uma lei que buscam para os
trabalhadores da cultura que tiveram suas atividades interrompidas por força da pandemia e comprovam
sua atuação nos últimos 24 meses a contar da data da lei foi publicada no dia 29 de junho de 2020
algumas condicionalidades foram impostas nesse processo como verificação de renda do sujeito que é
solicitante tem ressalva apenas para aqueles que são beneficiários do programa bolsa família não podem
ter vinculo com gestões municipais e aqueles que estão instituídos dentro do conselho municipal eles não
podem ser aprovadores ou desaprovador de projetos estiverem também solicitando o benefício. O
recurso de emergência cultural é apenas para reafirmar o trabalho que foi feito por toda a administração,
foi enviado o plano de ação com dois dias tivemos o mesmo aprovado pelo governo federal e após a lei
aprovada na câmara municipal por unanimidade mudando o sistema aprovando crédito especial porque
no orçamento é necessário ter um crédito para receber e repassar que a contabilidade teve que abrir uma
mudança no orçamento da cultura para poder tanto o recurso chegar como a gente ter como repassar
houve programação dizendo quantas pessoas físicas e irão receber quantas pessoas jurídicas, estamos
fazendo da maneira correta a contabilidade fez uma abertura de crédito através de uma lei para poder
receber os repasses, vamos executar mais de 90% dos recursos com muita maestria e responsabilidade e
sem nenhum erro diante dos critérios da lei. Nós tivemos o processo da lei, fizemos a revisão da lei do
sistema municipal de Cultura, fizemos a regularização do fundo municipal de Cultura que hoje tem seu
CNPJ e sua conta, fizemos o mapeamento municipal de Cultura hoje, temos um banco de dados onde a
gente identifica os artistas que vieram se cadastrar em diversos seguimentos, fortalecemos atuação do
conselho municipal de Cultura e ainda criamos um conselho paralelo GT que é para acompanhar os
processos da Lei, criamos a política de fomento e apoio a cultura local fazendo através do recurso da lei
Aldir Blanc o primeiro edital de repassa de recursos para cultura na história, nunca houve um edital de
contratação de prestação de serviço cultural do município, uma experiência maravilhosa nós estaremos
dando uma injeção na economia local, o apoio financeiro que tá sendo dado aos artistas através dos três
incisos que estão sendo contemplados através da renda básica emergencial, o suporte que essa secretaria
deu aos artistas solicitando junto ao estado, amparando espaços que se cadastraram estão aptos a
receber, a excursão do inciso 1, estamos no processo de construção do relatório final para aprovação
envio para o governo federal e ainda ficaremos acompanhando a contrapartida daqueles que vão entrar e
receber como inciso segundo li, porque essa contrapartida ela só pode ser dada quando retomar as
atividades escolares da rede pública, ao todo foram 135 pessoas contemplados, iremos disponibilizar
durante o dia 7 até o dia 13 o auditório que já todo decorado para os artistas fazerem as Lives mais uma
vez a secretaria através da gestão municipal está dando suporte aos artista para fazer o mínimo de
despesa e ficar com máximo de recurso.O membro do conselho que solicita o recurso Alisson Rodrigues
disse que em uma reunião do conselho eu questionei a divisão de valores foi pensando no plano de
trabalho que a gente já tinha feito, mas a gente deu aquela modelada, enfim são gastos imensos andei
Percebendo a dificuldade também de fomento, foi por isso que eu questionei. A presidente do conselho
e Secretária de Cultura buscou responder a indagação de Alisson dizendo que nós tivemos esse cuidado
CM termos de seguimentos as manifestações populares tradicionais colocamos todo mundo no mesmo
Patamar Independente de quantitativo de trabalhadores de acordo com os grupos coletivos e individuais,
buscamos junto a assessoria do município sermos justo basicamente no meu resumo aqui o que nós
fizemos para executar todo o recurso em jaguaretama, fizemos esse monte de comparações de justiça
buscando levar valores justos aos artistas, que todos tanto individuais quanto coletivos fossem
Contemplados pela lei de emergência cultural estabelecendo patamares de valores de acordo com cada
grupo. Em resumo é isso e a gente continua no trabalho da Lei Audi Blanc, iremos convocar vocês se Deus

a gente continua no trabalho da Lei Audi Blanc, Iremos Convocar vocês se Deus quiser só para apresen
tar
agora o relatório final que nós vamos enviar para o governo federal como prestação de conta de Como
nós executamos e o que estaremos devolvendo como apresenta
do.Sem mais para o momento eu
Marciana Silva lavrei a presente ata que será assinada por mim e quem de direito.
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ATA DA SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Reunião do conselho Municipal de Cultura dia 23 de Fevereiro de 2021, de forma Remota, estavam
nestapessoas que compõem a sociedade civil, representantes do conselho. Essa reunião teve como
objetivo mostrar o trabalho que foi executado no Município de Jaguaretama e sua devida prestação de
contas dos investimentos utilizados no ano de 2020, sendo que este conselho acompanha o trabalho que
vem sendo desenvolvido na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de JaguaretamaInvestimentos
realizados na construção, ampliação e reforma de Bibliotecae equipamentos Culturais para melhor
organização do espaço foi investido R$ 5.417.85, na manutenção e construção de um depósito.
Investimentos voltados ao apoio as manifestações culturais, eventos cívicos e comemorativos,
fortalecimento do conselho municipal de cultura, realização de reuniões, fóruns conferencias do sistema
de cultura e a realização de eventos culturais comemorativos voltados ao calendário cultural (carnaval,
páscoa, semana do município, natal...), foram investidos com serviço de alimentação pronta R$18.332,31.
Investimentos realizados para fortalecer a valorização dos artistas locais, das tradições culturais,
folclóricas e turísticas do município, despesas voltadas a locação de sons, ornamentação, logísticas na
realização de eventos culturais e tradicionais como (carnaval, natal (evento /obras natalinas, semana do
município...) foram investidos valores de ordem licitatória R$ 245.013,00.0 trabalho cultural que esta
secretaria desenvolve busca fortalecer os aspectos de identidades pessoais e sociais dos indivíduos no
município, onde se busca aplicar de forma coerente os recursos dentro de atividades culturais do
calendário anual em eventos municipais, atividades desenvolvidas na escola de artes (CULTURARTE ) e na
Biblioteca Municipal, sendo que estes investimentos de forma remota ou presencial beneficiaram a
todos, buscando essas melhorias foram realizados investimentos em materiais de consumo e expediente
como confecção de Banner para eventos (carnaval, páscoa, semana do município, natal) ( 4.957,20).
Premiação culturais na promoção de eventos cívicos e comemorativos da semana do município com
premiação de miss e mister 12 a 32 colocado ( 2.000,00) e pagamentos de serviços de terceirosna
aquisição de coroa e faixa para evento do miss e mister (1.520,00), Hospedagens referente a diária de
jurados para evento do miss e mister (414,00),compra de gêneros alimentícios para manutenção da
escola de artes (64,50),pagamento de serviços de terceirizados referente a confecção de espelhos para a
sala de balé(876.00,),Investimentos no Apoio emergencial a trabalhadores da cultura ( Lei Aldir Blanc)
buscando apoiar profissionais da área cultural que sofreram impacto de distanciamento social por conta
da Pandemia, esses serviços foram realizados por terceiros pessoas física através da prestação de
serviços na realização de lives culturais ( R$ 77.280,00), e valores referente a manutenção de espaços
artísticos e culturais (R$ 9.000,00) e ( R$6.000,00). Obrigações tributárias e contributivas previdenciárias
de terceiros valores com INSS foram pagos (R$ 15.456,00) referente a pagamentos do recurso Lei Aldir
Blanc, e contribuição previdenciárias de terceiros INSS referente a projeto de atividades valor R$ 304,00.A
Gestão Municipal por meio da Secretária Municipal de Cultura gastou na manutenção de serviços
administrativos desta secretaria valores com folha de pagamento R$ 194.297.20. Foram gastos com
contribuições previdenciárias de INSS o valor de R$ 37.973,41. Foram gastos com gêneros alimentícios o
valor de R$ 474,00. Para o desenvolvimento do trabalho na secretaria de cultura mediante a necessidade
de ações e eventos com material de experiente entre sec. de cultura e Biblioteca Municipal o valor de R$
5.846, 67. Gastos com material de limpeza e produtos de higienização R$ 1.416,87. Confecção de
Uniformes e aviamentos para escola de Artes (CULTURARTE) e equipe da secretaria R$ 12.583,00. Gastos
com material de manutenção de bens e imóveis para pequenas reformas do centro cultural e material
para confecção de peças natalinas o valor de R$ 29.024,80. Investimentos em material elétrico e
eletrônico R$ 1.956,42, justificando a necessidade para eventos comemorativos. Serviços de terceiros de
pessoa física para aquisição de portão para depósito de armazenamento de adereços culturais e obras
natalinasR$ 2.499,98. Gastos na manutenção, instalação e conservação de maquinas e equipamentos de
ar condicionadosR$ 1.044,90,Aquisição de Materiais de consumo, totem de álcool em gel R$
570,00.Valores referentes ao serviço de água e esgoto (CAGECE) da Biblioteca Municipal e Secretaria de
CulturaR$ 3. 387,73. Pagamentos com serviços de áudio, vídeo e fotos para cobrir os eventos tanto de
forma remota quanto presencial o valor de R$ 10.230,00.Valores pagos ao Banco do Brasil com taxas /

bancarias o valor de R$ 522,50. Pagamentos referentes aos serviçosde publicidades e propaganda, ou
seja, contratos e editaisR$ 3.418,40.Valores pagos a com obrigações tributárias e contributivas a
ReceitaFederal com PIS/PASEP R$ 1,570,84 e contribuições previdenciárias de terceiros INSS R$ 9.000, 80.
A representante do conselho Maria Antônia parabenizou pela transparência nas ações e na prestação de
contas realizada por esta Secretaria,A Presidente do conselho Bárbara Rodrigues e secretária de Cultura e
Turismos, fez toda explanação detalhada das despesas e investimentos, empenhados e liquidados,
realizados por esta Secretaria no ano de 2020, sendo estas apresentadas a este conselho, que mesmo de
forma remota/presenciais foram realizadas e tais investimentos foi de suma importância para a gestão e a
sociedade civil, contribuindo assim para o fortalecimento da cultura em nosso município. Ata aprovada
por unanimidade, por todos os membros que compunham a reunião. Eu, Marciana Silva, secretaria
executiva deste conselho lavro a presente ata que será assinada por mim e quem de direito.
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ATA DA SESSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Reunião do conselho Municipal de Cultura dia 23 de Fevereiro de 2021, de forma Remota, estavam
nestapessoas que compõem a sociedade civil, representantes do conselho. Essa reunião teve como
objetivo mostrar o trabalho que foi executado no Município de Jaguaretama e sua devida prestação de
contas dos investimentos utilizados no ano de 2020, sendo que este conselho acompanha o trabalho que
vem sendo desenvolvido na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de iagua reta ma. lnvestimentos
realizados na construção, ampliação e reforma de Bibliotecae equipamentos Culturais para melhor
organização do espaço foi investido R$ 5.417.85, na manutenção e construção de um depósito.
Investimentos voltados ao apoio as manifestações culturais, eventos cívicos e comemorativos,
fortalecimento do conselho municipal de cultura, realização de reuniões, fóruns conferencias do sistema
de cultura e a realização de eventos culturais comemorativos voltados ao calendário cultural (carnaval,
páscoa, semana do município, natal...), foram investidos com serviço de alimentação pronta R$18.332,31.
Investimentos realizados para fortalecer a valorização dos artistas locais, das tradições culturais,
folclóricas e turísticas do município, despesas voltadas a locação de sons, ornamentação, logísticas na
realização de eventos culturais e tradicionais como (carnaval, natal (evento /obras natalinas, semana do
município...) foram investidos valores de ordem licitatória R$ 245013,00.0 trabalho cultural que esta
secretaria desenvolve busca fortalecer os aspectos de identidades pessoais e sociais dos indivíduos no
município, onde se busca aplicar de forma coerente os recursos dentro de atividades culturais do
calendário anual em eventos municipais, atividades desenvolvidas na escola de artes (CULTURARTE ) e na
Biblioteca Municipal, sendo que estes investimentos de forma remota ou presencial beneficiaram a
todos, buscando essas melhorias foram realizados investimentos em materiais de consumo e expediente
como confecção de Banner para eventos (carnaval, páscoa, semana do município, natal) ( 4.957,20).
Premiação culturais na promoção de eventos cívicos e comemorativos da semana do município com
premiação de miss e mister 12 a 39 colocado ( 2.000,00) e pagamentos de serviços de terceirosna
aquisição de coroa e faixa para evento do miss e mister (1.520,00), Hospedagens referente a diária de
jurados para evento do miss e mister (414,00),compra de gêneros alimentícios para manutenção da
escola de artes (64,50),pagamento de serviços de terceirizados referente a confecção de espelhos para a
sala de balé(876.00,),Investimentos no Apoio emergencial a trabalhadores da cultura ( Lei Aldir Blanc)
buscando apoiar profissionais da área cultural que sofreram impacto de distanciamento social por conta
da Pandemia, esses serviços foram realizados por terceiros pessoas física através da prestação de
serviços na realização de lives culturais ( R$ 77.280,00), e valores referente a manutenção de espaços
artísticos e culturais (R$ 9.000,00) e ( R$6.000,00). Obrigações tributárias e contributivas previdenciárias
de terceiros valores com INSS foram pagos (R$ 15.456,00) referente a pagamentos do recurso Lei Aldir
Blanc, e contribuição previdenciárías de terceiros INSS referente a projeto de atividades valor R$ 304,00.A
Gestão Municipal por meio da Secretária Municipal de Cultura gastou na manutenção de serviços
administrativos desta secretaria valores com folha de pagamento R$ 194.297.20. Foram gastos com
contribuições previdenciárias de INSS o valor de R$ 37.973,41. Foram gastos com gêneros alimentícios o
valor de R$ 474,00. Para o desenvolvimento do trabalho na secretaria de cultura mediante a necessidade
de ações e eventos com material de experiente entre sec. de cultura e Biblioteca Municipal o valor de R$
5.846, 67. Gastos com material de limpeza e produtos de higienização R$ 1.416,87. Confecção de
Uniformes e aviamentos para escola de Artes (CULTURARTE) e equipe da secretaria R$ 12,583,00. Gastos
com material de manutenção de bens e imóveis para pequenas reformas do centro cultural e material
para confecção de peças natalinas o valor de R$ 29.024,80. Investimentos em material elétrico e
eletrônico R$ 1.956,42, justificando a necessidade para eventos comemorativos. Serviços de terceiros de
pessoa física para aquisição de portão para depósito de armazenamento de adereços culturais e obras
natalinasR$ 2.499,98. Gastos na manutenção, instalação e conservação de maquinas e equipamentos de
ar condicionadosR$ 1.044,90.Aquisição de Materiais de consumo, totem de álcool em gel R$
570,00.Valores referentes ao serviço de água e esgoto (CAGECE) da Biblioteca Municipal e Secretaria de
CulturaR$ 3. 387,73. Pagamentos com serviços de áudio, vídeo e fotos para cobrir os eventos tanto de
forma remota quanto presencial o valor de R$ 10.230,00-Valores pagos ao Banco do Brasil com taxas

bancarias o valor de R$ 522,50. Pagamentos referentes aos serviçosde publicidades e propaganda, ou
seja, contratos e editaisR$ 3.418,40.Valores pagos a com obrigações tributárias e contributivas a
ReceitaFederal com PIS/PASEP R$ 1,570,84 e contribuições previdenciárias de terceiros INSS R$ 9.000, 80.
A representante do conselho Maria Antônia parabenizou pela transparência nas ações e na prestação de
contas realizada por esta Secretaria.A Presidente do conselho Bárbara Rodrigues e secretária de Cultura e
Turismos, fez toda explanação detalhada das despesas e investimentos, empenhados e liquidados,
realizados por esta Secretaria no ano de 2020, sendo estas apresentadas a este conselho, que mesmo de
forma remota/presenciais foram realizadas e tais investimentos foi de suma importância para a gestão e a
sociedade civil, contribuindo assim para o fortalecimento da cultura em nosso município. Ata aprovada
por unanimidade, por todos os membros que compunham a reunião. Eu, Marciana Silva, secretaria
executiva deste conselho lavro a presente ata que será assinada por mim e quem de direito.
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