ATA - CMDCA - 07/07/2020

Assunto:
Contratações de empresas via Fundação Cultural para o Projeto “CONEXÃO
CULTURAL - Juventude em rede conectando a comunidade” (ITAÚ SOCIAL)

Considerando que a cidade de Jacareí foi vitoriosa no processo de seleção nacional junto ao
ITAÚ SOCIAL por meio do concurso de Projetos via mecanismo 'Fundos da Infância e da
Adolescência 2019' na modalidade 'Atendimento de crianças e/ou adolescentes, tendo em
vista a defesa, proteção e promoção dos direitos desse público'.
Considerando que o vitorioso Projeto “CONEXÃO CULTURAL - Juventude em rede
conectando a comunidade” foi proposto pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Jacareí, via Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de
Jacareí, em parceria e com a Fundação Cultural de Jacarehy na qual esta consta no Projeto
premiado como sendo a Instituição que fará a Coordenação Executiva – no qual foi
conseguido para a cidade o ganho total de R$197.600,00.

Considerando o objetivo da Fundação Cultural de Jacarehy "José Maria de Abreu" de
proporcionar atividades culturais de diversos segmentos, como parte da construção de uma
política cultural pública embasada na democratização de oportunidade.
Considerando que a Fundação Cultural de Jacarehy – “José Maria de Abreu” é a responsável
pela criação de políticas públicas a cultura na cidade de Jacareí e que a anos desenvolve um
programa de formação cultural na cidade atingindo diversas faixas etárias.

Considerando que o Projeto será um programa de formação cultural, de educação não formal
e de cidadania, que será oferecido por meio de formações, vivências culturais e artísticas e
também na criação de um Núcleo do projeto no CEJU – Centro da Juventude.

Considerando ainda, a necessidade de contratação de profissionais com atuação comprovada
e notório saber em realização como este. Considerando, inclusive, que tais papéis e funções
já constam previstas no Projeto, inclusive com a aprovação do Itaú Social para que assim seja
realizado na prática tanto com as devidas atribuições quanto com os devidos valores de
remuneração já acordados e aprovados entre Itaú Social, Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Jacareí, Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura
de

Jacareí,

e

Fundação

Cultural

de

Jacarehy

–

“José

Maria

de

Abreu”.

Segue, abaixo, a listagem de Cargo e Profissional que devem ser contratados e sugerimos
por indicação na modalidade de inexigibilidade, para o Projeto “CONEXÃO CULTURAL Juventude

em

rede

conectando

a

comunidade”

(ITAÚ

SOCIAL):

Profissionais do projeto
Cargo

Profissional/INSTITUIÇÃO CNPJ
RAFAEL DE AQUINO
Oficineiro de Ilustração
LOURENÇO 31526224810
15.216.721/0001-00
GLAUCIA VELOSO
(RODRIGUES VELOSO) Oficineiro de Audiovisual
32612387803
29.535.230/0001-37
NAYARA NASCIMENTO
Oficineira de Jornalismo
FRANCESCO 43413186833
34.137.071/0001-52
MIDORI
Oficineira de Educomunicação
ISHIMINE
32.317.477/0001-91
MELISSA RAHAL DE
Oficineira de Fotografia
CARVALHO
24.216.363/0001-27
Boranda AudiovisualProfissional para a Coordenação das
Educação, Cultura e Arte formações e acompanhamento do projeto Wagner Rodrigo
11.280.133/0001-85

Para tanto fica registrado em ata que este conselho sugere que antes dos trabalhos
presenciais serem realizados na prática que o espaço do CEJU passe por técnicos da Saúde
Pública e demais profissionais visando a sanitização respeitando os protocolos vigentes
devido a retomada dos trabalhos mesmo em contexto de Pandemia Mundial Global.

