DECRETO Nº 488 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020
PROCESSO NÚMERO: 10328/2020
ATA DA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
SOLICITANTES DE SUBSÍDIO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO INCISO II PROVENIENTES DA LEI
FEDERAL Nº 14.017/2020 DE EMERGÊNCIA CULTURAL ALDIR BLANC,
REGULAMENTADA PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.464/2020 E Nº 10.489/2020.
Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2020, às 08h30, reuniram-se de forma
virtual os membros da comissão de validação e homologação dos espaços culturais
solicitantes de subsídio por meio da Lei Aldir Blanc.
No prazo estabelecido em decreto, ocorreu a interposição de recurso pela Associação
Cultural Estação do Circo - ACEC, argumentando ser improcedente a não contemplação do
referido espaço, em virtude do cap III, artigo 6º, parágrafo 3º do Decreto Municipal
10.464/2020. Em suma, o espaço afirma que as inconsistências apontadas no sistema
DataPrev, do Governo Federal, deveriam ser desconsideradas, por razão da diferenciação
da natureza entre os espaços em questão, e que os responsáveis legais de cada espaço são
pessoas distintas.
A comissão encaminhou consulta ao setor jurídico da Prefeitura Municipal de São
Carlos e em consonância com a argumentação jurídica, analisou e decidiu por INDEFERIR o
recurso apresentado. A decisão foi tomada, considerando que as naturezas distintas de cada
espaço não anulam o apontamento pelo sistema DataPrev, de membros do quadro societário
constarem em mais de um espaço inscrito, sendo ainda verificado que no próprio recurso
apresentado, o espaço afirma que o representante legal do espaço ESTAÇÃO CIRCO
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, atua como membro do Conselho Fiscal na ASSOCIAÇÃO
CULTURAL ESTAÇÃO CIRCO.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pela Comissão de
Validação e Homologação dos Espaços Culturais e será publicada pelos meios e formas
legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados.
Certifico e dou fé que todos os membros da Comissão estiveram presentes na seção
virtual, realizada através do link https://meet.google.com/yga-cskd-jgi, em 07/12/2020, das
8h30min às 9h30min.
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