
OFÍCIO

Número de Referência: RI-801/2021
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Assunto: Requerimento de informação 801/2021 - Deputado Edmir Chedid

Ofício nº 4627/2021/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado
LUIZ FERNANDO
1° Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

 

Senhor Deputado,

 

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa em
atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Edmir Chedid.

Atenciosamente,

São Paulo, 23 de setembro de 2021.

 

Cauê Macris
Secretário de Estado

Gabinete do Secretário da Casa Civil

Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

Número de Referência: Ofício 160/2021
Interessado: Subsecretaria de Gestão Legislativa - SGL / Casa Civil
Assunto: Requerimento de Informação 801/2021- Solicita informação sobre o
resultado dos editais das ações do Programa JUNTOS PELA CULTURA 2021

Senhor Secretário,

Com os cumprimentos de estilo, em atenção à Vossa mensagem eletrônica que
solicita pronunciamento desta pasta quanto ao Requerimento de Informação 801/2021, de autoria
do nobre Deputado Edmir Chedid, que "solicita  informações sobre o resultado dos Editais das
ações do Programa Juntos Pela Cultura - Edição 2021" , esta Secretaria de Cultura e
Economia Criativa vem expor e esclarecer o que segue. 

Conforme realçado pela justificativa do Requerimento, o Governo do Estado de São
Paulo, através desta Secretaria de Cultura e Economia Criativa, lançou o programa Juntos pela
Cultura - Edição 2021 com o objetivo de apoiar os municípios paulistas através de Chamadas
Públicas, as quais se subdividiram em linhas direcionadas à Prefeituras
Municipais: #ArteUrbanaSP , #ViradaSP Online, #RevelandoSP Online, Capacitação
#RevelandoSP, #TradiçãoSP Online, #CircuitoSP Online, #MaisGestãoSP; e em linhas
direcionadas para artistas e organizações: #MaisOrgulhoSP; Concurso de Piano Guiomar
Novaes; Festival de Circo Online de São Paulo; Concurso de Viola Caipira #RevelandoSP;
Concurso de Batalha de Rimas de São Paulo. 

As diversas ações culturais resultantes das linhas apontadas tinham previsão
de transmissão gratuita para o público na Plataforma #CulturaEmCasa. Todos os artistas,
organizações e prefeituras poderiam se inscrever nas respectivas Chamadas Públicas através do
site "www.juntospelacultura.org.br" até o dia 31 de maio de 2021.

Para execução da gestão e produção do programa em tela, esta Secretaria possui um
contrato de gestão com a Organização Social de Cultura, Amigos da Arte, o qual foi firmado nos
termos da Lei nº 9.637/1998, em estrita definição quanto a estipulação das metas a serem
atingidas, prazos de execução e previsão expressa de critérios objetivos de avaliação de
desempenho utilizados mediante indicadores de qualidade e produtividade.

Em desfecho, o nobre Parlamentar legitima a presente proposição através da
necessidade de buscar informações sobre a participação de algumas prefeituras não
contempladas em ações relativas ao programa Juntos pela Cultura, de modo a identificar as
dificuldades eventualmente enfrentadas, objetivando contribuir para o aprimoramento das
propostas a serem inscritas no ano seguinte. As informações requeridas buscam apurar sobre a
participação dos Municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre
do Sul, Pedreira, Santo Antônio da Posse e Serra Negra.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura e Economia Criativa
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Destacadas os elevados desígnios do Requerimento em questão, apresentamos os
devidos cumprimentos ao autor do exórdio, que tem por fundamento intermediar o auxílio aos
Municípios com o propósito de qualificar e aprimorar as propostas elaboradas com intuito final
de efetivar a contemplação dos mesmos, proporcionando o direcionamento do recurso estadual
investido em difusão cultural aos munícipes das regiões citadas. Saudamos este parlamentar pela
compreensão do papel crucial da cultura dentro da construção de superiores indicadores relativos
ao desenvolvimento social e econômico, os quais são responsáveis por gerar melhoria na
qualidade de vida dos cidadãos.

Neste contexto, com o propósito de democratizar o acesso aos recursos estaduais
dedicados à promoção e a difusão cultural, bem como a reconhecer o empenho dos municípios
que priorizam a Cultura dentro das respectivas gestões, nos termos dos Editais de Chamadas
Públicas, esclarecemos que os projetos foram analisados por Comissões de Seleção compostas
por membros de notória experiência no setor cultural, além de 01 membro representante da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e 01 membro representante da
Amigos da Arte. As análises observaram a presença de critérios objetivos, como o potencial de
impacto da proposta considerando o fortalecimento da produção cultural local e a formação de
público e investimento em atividades artísticas e culturais; e o incentivo à ampliação do acesso
da população e valorização da produção cultural local pelo município.

Em atendimento aos questionamentos enviados, passamos a discorrer sobre as
respectivas respostas.

1) No que diz respeito as Chamadas Públicas do Programa "Juntos pela Cultura 2021",
envolvendo os projetos Virada SP, Circuito SP, Tradição SP e Revelando SP, os municípios
de Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre dos Sul, Pedreira, Santo
Antonio da Posse e Serra Negra efetivaram inscrições para algum destes editais?

Com exceção dos Municípios de Águas de Lindóia, Lindóia, Monte Alegre do Sul e Santo
Antônio da Posse, todos realizaram inscrições em algum dos Editais citados neste enunciado.

2) No caso destes municípios constarem inscritos nas chamadas públicas dos referidos
projetos, por favor, informar suas respectivas pontuações e ordem de classificação em cada
um deles.

Os municípios Águas de Lindóia, Lindóia, Monte Alegre do Sul e Santo Antônio da Posse não
apresentaram inscrições à nenhuma ação do programa Juntos pela Cultura, portanto, não há
informações quanto a pontuação e ordem de classificação destes municípios.

Referente a participação de Amparo, recebemos a inscrição na Virada SP Online que, dentro do
ranking, ocupou a 40ª colocação com nota 7,5. Já em participação no Revelando SP Online -
Categoria 2, com a proposta "Cachaça da Torre", ocupou a 169ª colocação e obteve nota 9; com
a proposta "Projeto Tulha da Memória", ocupou a 259ª colocação e obteve nota 8,17; com a
proposta "Oficina de Amigurumis", ocupou a 358ª colocação e obteve nota 6,83; com a proposta
"As Mãos que Costuram Curam a Alma", ocupou a 404ª colocação e obteve nota 6,17. 

O Município de Jaguariúna foi inscrito na Virada SP Online, ocupou a 51ª colocação e obteve
nota 7,2. 

O Município de Pedreira foi inscrito na Virada SP Online, ocupou na 79ª colocação e obteve
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nota 5,8.

O Município de Serra Negra foi inscrito no Tradição SP Online com o projeto "Apresentação
Musical Banda Super9 - Festa da Amizade", ocupou a 94ª colocação, obteve 3,4. Inscrito no
Revelando SP Online - Categoria 1 com o "Projeto Cia de Dança Allegro - Festa dos Italianos",
ocupou a 370ª colocação, com nota 3,17, tendo sido desclassificado. 

Sendo o que nos cumpre informar para o momento, renovamos nossos protestos de elevada
estima e distinta consideração.

São Paulo, 24 de agosto de 2021.

 

Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo
Secretária-Executiva

GABINETE DA SECRETÁRIA-EXECUTIVA
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