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Aos dezoito dias do mês de Junho de 2009, às 19h30, nas dependências da

Mansão Vila Hilda, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Municipal

de  Cultura.  O  Sr.  Cirillo  Barbisan  justificou  a  ausência  da  Secretária  e

Presidente do Conselho Elizabeth Schmidt e dos conselheiros Jairo Ferreira e

Ricardo Queiróz Bucco, representantes da SMCT, substituídos nesta reunião

pelos  seus  suplentes.  Na  sequência  a  Sra.  Arlete  Wadeck  assumiu  a

presidência da reunião, solicitando que o Secretário Rômulo Madureira Faria

Filho fizesse a leitura da ata da última reunião, realizada em 4 de junho de

2009. Em seguida passou-se a discussão dos itens da pauta: 1) Definição do

cronograma de reuniões do CMC: decidiu-se que as reuniões ordinárias serão

mensais,  realizadas sempre nas segundas segundas-feiras  de cada mês,  no

horário  das  17:00  às  19:00  horas,  com  possibilidade  de  haver  reuniões

extraordinárias  quando necessário.  2)  Adequação do Regimento Interno do

CMC:  decidiu-se  criar  uma  comissão  formada  pelos  conselheiros  Hélcio

Kovaleski,  Thaís  Marcondes,  Márcia  Sielski,  Rômulo  Madureira,  Rafael

Schoenherr, Vitor Hugo Gonçalves, Antonio Gomes da Silva e Carlos Alberto

Maio para elaborar uma minuta do novo regimento interno para ser analisado

na próxima reunião.  3) Informações sobre o trabalho realizado pela gestão

anterior do CMC: O Sr. Cirillo Barbisan, assessor da secretaria do CMC, fez

um relato das atividades desenvolvidas através dos editais  propostos pelos

conselheiros  das  gestões  anteriores  e  também  explanou  sobre  o

funcionamento  do  FEPAC  Fundo  Especial  de  Promoção  das  Atividades

Culturais  e da sua relação com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura.  4)

Agenda  cultural  de  2009:  O  Sr.  Cirillo  Barbisan,  Diretor  de  Cultura  da

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, relatou a programação prevista

para o ano de 2009, ressaltando a importância de se discutir e elaborar a

programação  de  2010,  já  nas  próximas  reuniões,  para  a  elaboração  e

publicação  dos  editais  com  tempo  hábil  para  a  sua  execução.  Nada  mais

havendo a tratar, a Presidente Arlete Wadek encerra os trabalhos, finalizando

a  reunião.  Esta  ata  vai  por  mim,  Rômulo  Madureira  Faria  Filho  redigida,

sendo assinada por todos os membros presentes:
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