ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA EXECUTIVA DO C.M.C.S.A CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTO ANASTÁCIO
Aos 24 ( vinte e quatro) dias do mês de março de 2022, foi realizada
de forma online , com início ás 19h30, a reunião ordinária da 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 1ª secretário
Srº Gabriel Secchi dos Santos a leitura da pauta como segue:’
12345-

BOAS VINDAS DA PRESIDENTE
AÇÕES CULTURAIS ( CARNAVAL E 9ª SEMANA CULTURAL MULHER)
GASTOS – BALANCETE
PUBLICAÇÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL
AÇÕES CULTURAIS DE ABRIL

REALIZAÇÃO - ENCONTRO CULTURAL ANUAL DIA 13 DE ABRIL
6- ENCERRAMENTO PELA PRESIDENTE

Dando prosseguimento a pauta a presidente comentou sobre
as ações culturais do mês de março ressaltando a importância
das mesmas, à saber Carnaval ( através de vídeo lançado ao
vivo) e a 9ª Semana Cultural Mulher ( enfatizando a
participação das mulheres anastacianas na música através do
lançamento de vídeos com apresentações solo)

A presidente passou a palavra a assessora cultural Srª Ester
Alves Conceição, compartilhou os balancetes dos meses de
fevereiro e março conforme segue

Na sequência a assessora compartilhou o link da
publicação no site
CALENDÁRIO CULTURAL DE ACORDO COM O PLANO
MUNICIPAL DE CULTURUA DECENAL 2013/2023-LEI
MUNICIPAL 2.347 /13 conforme segue
http://www.santoanastacio.sp.gov.br/2022/03/23/calendariocultural-de-acordo-com-o-plano-municipal-de-cultura-decenal2013-2023-lei-municipal-2-347-13/
com as datas previstas ( podendo ser adiadas ou antecipadas
de acordo com a necessidade)
A Assessora Ester Alves Conceição falou sobre ( a ação do
calendário na sequência) a organização do Encontro Anual de
Cultura sob responsabilidade do Departamento e o
Conselhode Cultura.
A diretoria executiva e membros presentes em concordância
resolveram que a divulgação e realização das inscrições por
formulário facilitaria a divulgaçao pelo e site mídias oficias,
sendo o mesmo compartilhado por todos. A data prevista 13
de abril, de acordo com o calendário cultural.
A presidente encerrou a reunião agradecendo a todos os
presentes .

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

Andréia Regina Silva Buccki
Presidente C,M,C.S.A

Gabriel Seccki dos SANTOS
SecretáriaC.M.C.S.A

