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ATA DE ENCERRAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS COMITÊS DE ACOMPANHAMENTO E 

JULGAMENTO DE PROPOSTAS NA EXECUÇÃO DA ALDIR BLANC NO MUNICÍPIO DE 

ITAÍBA/PE.  

 

 

Aos 16 dias do mês de setembro de 2021, na sala do Gabinete da Prefeita, às 10h13 minutos deu-

se início a reunião dos comitês de acompanhamento na execução da lei Aldir Blanc no município. 

Na ocasião foi deliberado: a) a análise dos documentos e vídeos entregues pelos seguimentos 

culturais contemplados com os editais de premiação a título de prestação de contas e 

contrapartidas dos espaços e artistas contemplados, não havendo nenhum óbice à aprovação de 

todos, para o que levaram em conta, os integrantes das comissões, a validação do formato caseiro 

e não profissional dos últimos, visto não ter, o valor da premiação, o condão de profissionalizar as 

contrapartidas apresentadas, sob pena de prejudicar a finalidade da lei. Os integrantes dos comitês 

restaram cientes de que as contrapartidas dos grupos e espaços físicos contemplados estão 

condicionadas ao término do estado de calamidade prorrogado recentemente pelo governador do 

estado de Pernambuco.  b) foram avaliadas a documentação apresentada a título de prestação 

de contas pelos grupos e espaços beneficiados, não sendo apontada nenhuma irregularidade por 

qualquer dos membros dos comitês, restando comprovado por cada um o cumprimento das 

obrigações assumidas face as operações monetárias realizadas, a legalidade no uso dos recursos 

públicos recebidos.  

Fizeram parte da reunião de analise final de avaliação da LAB membros dos dois comitês criados 

para acompanhar a aplicação da referida lei no município, o comitê geral que acompanhou todos 

as demandas de aplicação da LAB e o comitê designado para acompanha a aplicação dos editais.  

 

Itaíba, em 16 setembro de 2021. 

Ana Izabel Guedes da Silva 

Coordenadora  

Comitê geral 

 

Manoel Renato da silva  

Secretário  

Comitê geral 
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Solanna Maria Brandão de Oliveira 

Representante do Corpo Jurídico 

 

José Cristovão dos Santos 

Representante da FAMIT 

Comitê geral 

 

 

Rafael Ferreira da Silva 

Representante do Ensino Médio Municipal 

Comitê geral 

 

 

Marina Elizângela Ramos de Oliveira 

Membro  

Comitê de acompanhamento dos editais 

 

João Pedro Nunes Rodrigues 

Membro  

Comitê de acompanhamento dos editais 

 

Flavia Maria Fernandes de Souza 

Membro  

Comitê de acompanhamento dos editais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


