ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA EXECUTIVA E MEMBROS DO DO C.M.C.S.A CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTO ANASTÁCIO
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2022, foi realizada , com início ás
19h30, nas dependências da Biblioteca Municipal Dr. Geraldo Sekine foi realizada a
reunião ordinária da diretoria executiva e membros 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
a 2ª secretária Srª Eva Aparecida Fonseca Silva dos a leitura da pauta
como segue:
1- BOAS VINDAS DA PRESIDENTE
2- LEITURA DA PAUTA (SECRETARIA)
3- BALANCETES ( MARÇO /ABRIL)
4- RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL DA LEI ALDIR BLANC
5- APRESENTAÇÃO DOS GRÁFICOS DO ENCONTRO CULTURAL
6- AÇÕES CULTURAIS DE ABRIL E MAIO( DATAS PREVISTAS REORGANIZADAS
7- AÇÔES CULTURAIS DE JUNHO
8- SOLICITAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
9- APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 003/2022
10- ENCERRAMENTO PELA PRESIDENTE
A presidente passou a palavra a assessora cultural Srª Ester Alves
Conceição, compartilhou os balancetes dos meses de fevereiro e
março conforme segue

Em seguida a mesma apresentou a cópia do comprovante de depósito do
valor devolvido pelo município ao Fundo Estadual de Cultura , referente ao
valor não utilizado pela LEI Aldir Blanc e também será anexado ao relatório de
gestão final. Conforme segue:

Em seguida a assessora apresentou os resultados do Encontro de Cultura
realizado no dia 13 de abril de 2022.

A mesma fes uma avaliação dos resultados do Encontro que teve
característica de fórum com a programação que abordou os temas
abaixo:
20H50 – Apresentação Cultural
20h55 – Cultura empreendedora ( formalização)- Dra Michele Galhardo
(Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos)
21h00 – Apresentação Cultural
21h05 – Como funcionam os gastos públicos em geral e na cultura –
Leandro Ap. C. Martins (Contador Municipal)
21h10 – Apresentação Cultural
21h15 – Processo de formalização dos contratos de oficineiros/artistas na
Cultura – Márcia Cristina Puríssimo ( Secretaria da Assistentência Social)
21h20 – Apresentaçào Cultural
21h25 – Resolução 003/2022 e Metas para 2024/2034 – Ester Alves (
Assessora municipal da Cultural)
21h30 – Apresentação Cultural
21h35 – Encerramento :iLUSIONISTA

Sendo assim o mesmos servirá de base para a revisão do Plano Municipal
de Cultura ( para o decênio) 2024/2034, e acrescentando que na próxima
reunião ordinária serão apresentados os resultados das sugestões para
incluir no calendário cultural (2024/2034)
Dando prosseguimento a pauta a presidente comentou sobre as ações
culturais do mês de abril e maio e cumprimento do calendário. Todos os
conselheiros que acompanharam também fizeram comentários positivos.
Com a palavra sendo passada â assessora, a mesma informou sobre as
ações culturais tendo a necessidade de adiar e outras reorganizar , por
motivo de aumento dos casos de COVID.Sendo ressaltado a 9ª Mostra de
Dança Junina que acontecerá com público restrito e transmissão ao vivo.
A presidente encerrou a reunião agradecenpresentes .
Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata que segue
assinada pela presidente Andréia Regina Silva Buccki e por mim que
secretariei Eva Aparecida Fonseca
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