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ESCLARECIMENTOS SOBRE NÃO REALIZAÇÃO DO TEATRO DA ENCENAÇÃO
DA PAIXÃO DE CRISTO 2014
No dia 26/03/2014, no período da manhã, se reuniram no gabinete do Chefe do Poder
Executivo do nosso município, o Exmo. Senhor Prefeito Sidnei Caio da Silva Junqueira,
o Diretor de gabinete, Sr. Valmir Montanhei, juntamente com os senhores Marcírio
Augustinho Vera Rolim, legislador municipal e Robert Yoshitake, Presidente da
Associação Teatral Cultural e Artística de Presidente Epitácio - ATECAPE, instituição
responsável pela organização, realização e administração do Teatro da Encenação da
Paixão de Cristo em Presidente Epitácio.
Também se fizeram presentes, como representantes da Igreja Católica em Presidente
Epitácio, os Padres Tiago da Silva Carvalho e Francesco Tolve, párocos das Paróquias
Sagrada Familia e São Jerônimo Emiliani, respectivamente.
Foi debatido entre os presentes a questão referente à possibilidade de realização do
referido Teatro neste ano de 2014 e, tendo em vista que, como é sabido por todos, este
evento tornou-se não só um ato religioso, voltado à evangelização dos fiéis, mas
também uma atração turística, e que sua realização é de grande importância para
Presidente Epitácio e região, todos manifestaram o apreço pelo evento e
demonstraram grande preocupação, quanto a organização e realização do mesmo no
corrente ano de 2014.
Tendo em vista, as exigências da legislação vigente, consoante com possíveis
auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Sr. Prefeito confirmou a
previsão de incentivo ao evento, mantendo as decisões referentes ao orçamento 2014,
reafirmando a possibilidade do repasse de verbas à Associação Teatral, Cultural e
Artística de Presidente Epitácio - ATECAPE por meio de subvenção; todavia também
levou a conhecimento de todos os presentes a necessidade do cumprimento de todos
os requisitos legais por parte da associação. Em outras palavras, a Prefeitura tem
previsão de repasse de subvenção para o evento, mas a entidade deve responder às
exigências previstas em lei, para que a verba seja aplicada e administrada dentro dos
parâmetros legais.
A partir disto, foi apresentado pelos representantes da ATECAPE e pelos Padres
representantes da Igreja Católica algumas dificuldades encontradas pela referida
associação quanto a organização operacional e legal da entidade. Foi observado que a
mesma ainda não possui todos os requisitos necessários para pleitear e administrar o
recurso dentro dos parâmetros exigidos por Lei. E que tendo em vista o curto espaço
de tempo para uma restruturação da associação, seria de se pensar na possibilidade
de se adiar a realização do importante evento por mais um ano, para que desta forma,
a ATECAPE corresponda a tudo que for referente ao objetivo social, cultural, religioso e
turístico do evento, se comprometendo a buscar, mediante as suas necessidades, uma
estrutura diferente daquela que já fora apresentada.
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Assim sendo, foi do consenso de todos os presentes a decisão da não realização do
Teatro da Encenação da Paixão de Cristo 2014, assim como a necessidade de maior
empenho na regularização de todas as situações impeditivas deste momento, para que
em 2015 possa ocorrer a realização de um evento que venha de encontro com os
anseios e expectativas da população de Presidente Epitácio e dos turistas que buscam
a nossa cidade.
Ainda cabe salientar que no ano de 2.013, apesar das dificuldades financeiras em que
se encontrava a Prefeitura Municipal, conforme já divulgado anteriormente, o chefe do
executivo municipal confirmou a possibilidade de repasse de verbas à Associação
Teatral, Cultural e Artística de Presidente Epitácio - ATECAPE por meio de subvenção
aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013, no entanto, tendo em vista que o
orçamento levantado e apresentado pela referida associação apresentou valores bem
superiores às possibilidades temporais da Prefeitura, o evento também não ocorreu.
Também é oportuno enfatizar que as verbas destinadas a repasses à instituições e/ou
entidades do município por meio de subvenções aprovadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO 2014, caso não tenham a aplicação de acordo com o planejado,
como será o caso da verba que não será repassada neste ano à ATECAPE, a exemplo
do ocorrido no ano de 2.013, a administração municipal se compromete a repassá-las
e/ou utilizá-las, mediante consenso com a Câmara Municipal, em serviços e/ou
atividades de utilidade pública, que visam beneficiar a população, independentemente
de indicações e/ou requerimentos que sejam apresentados.
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