ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS E DIRETORIA EXECUTIVA
DO C.M.C.S.A - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTO
ANASTÁCIO
Aos 27 ( vinte ) dias do mês de janeiro de 2022, com início ás 19h30
,foi realizada nas dependências do Centro Cultural “Eunice da Silva
Puríssimo”, sito à Rua Brasil, 90- Jardim América, a terceira reunião
ordinária dos membros e diretoria executiva do Conselho Municipal de
Cultura de Santo Anastácio. A mesma foi aberta pela presidente Srª
Andréia Regina Silva Buccki, que deu boas vindas aos conselheiros
presentes e solicitou ao secretário Srº Gabriel Secchi dos Santos a
leitura da pauta:
12345-

Boas vindas da presidente
Leitura da pauta- secretário(a)
Apresentação do balancete anual
Disponibilização do Regulamento interno ( pdf)
Reorganização ou adiamento das ações culturais e reuniões do
C.M.C.S.A
6- Resolução Nº003
7- Encerramento –Presidente
A presidente Srª Andréia Regina Silva Buccki passou a palavra a
assessora cultural Srª Ester Alves Conceição, para
apresentação do balancete a todos os presentes conforme
segue

Foi solicitado ao secretário Srº Gabriel Secchi dos Santos que
fizesse a leitura das observações complementares para

esclarecimento da dotação, à saber , “CONFORME
DEMONSTRA PLANILHA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATUALIZADA DISPONÍVEL PARA O
ANO DE 2021 FOI DE R$ 377.925,00, DESSE VALOR FOI
EFETIVAMENTE EXECUTADO R$ 348.551,02.
ASSIM HOUVE UMA SOBRA DE ORÇAMENTO NO VALOR DE
R$ 29.373,98”. A assessora cultural neste interim também
apresentou ( para que os conselheiros saibam o processo da organização
funcional do Departamento e as justificativas dos gastos nas ações) as
requisições dos custos da atividade de janeiro de 2021,á saber 2ª Noite
do Samba). Na sequência a assessora de cultura fez a colocação
sobre o regimento interno do Conselho Municipal de Cultura,
pontuando que o mesmo seria enviado em pdf a todos para
leitura individual de acordo com a disponibilidade de cada um
e as dúvidas poderão ser colocadas e sanadas nas reuniões ao
longo da gestão.
O próximo assunto em pauta - Reorganização e/ou adiamento das
ações culturais e reuniões do C.M.C.S.A. Foi informado pela assessora
sobre ao calendário cultural que teve sua primeira ação realizada no dia
21 de janeiro com transmissão on- line . Foi informado ao Conselho
que algumas ações serão adiadas ou realizadas através de lançamento
ao vivo de vídeos gravados em estúdio, sendo o motivo o crescimento
dos casos do COVID 19.
Com respeito a reunião do C.M.C.S.A foi resolvido em consenso que
serão realizadas por plataforma on- line enquanto a média de casos de
contágio c do COVID continuar alta.
A presidente Srª Andréia Regina Silva Buccki passou a palavra ao
secretário Srº Gabriel Secchi, solicitando ao mesmo que fizesse a
leitura da Resolução nº 003 e o assunto em pauta, explanado pela
assessora cultural foi considerado de importância, porém ressaltado
pela mesma Srª Ester Alves Conceição que não havendo

quantidade mínima obrigatória de membros presentes
ou formalmente representados, para que uma
assembleia não havia como deliberar e tomar decisões
válidas, sugerindo uma reunião extraordinária.

presidente Srª Andréia Regina Silva Buccki no uso da
palavra concordou e convocará reuniáo extraordinária pela plataforma
on-line para a deliberação. Estando todos os presentes de acordo a
presidente encerrou a reunião agradecendo a presença e
participação de todos
Assim o sendo a

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que segue
assinada pela presidente Andréia Regina Silva Buccki e por
mim Gabriel Secchi dos Santos que secretariei
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