
Ata de Reunião

Aos dez do mês de março de dois mil e quinze, às 16h, foi realizada na sede
da Fundação Cultural de Imperatriz, Imperatriz, MA, a primeira reunião
ordinária do Conselho Municipal de Cultura. O presidente da Fundação
Cultural, Lucena Filho disponibilizou cópias da Lei Ordinária IM° 1.541/2014
e a mesma foi lida. A partir da leitura, foram indicadas as seguintes
pautas:

I) Elaboração do Regimento Interno;

II) Eleição da mesa diretora.

No ponto I, foram propostas as seguintes indicações para a elaboração do
Regimento Interno:

a) As datas das reuniões ordinárias serão pré-determinadas e a
convocação para as reuniões extraordinárias será feita por escrito e
via protocolo com no mínimo 72 horas de antecedência da reunião;

b) O Conselheiro Suplente só poderá substituir o conselheiro titular no
máximo 5 vezes por ano;

c) A convocação das reuniões contemplarão titulares e suplentes.

Ainda sobre o ponto I, o modelo de regimento interno disponibilizado pela
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia seria usado como base pelos
conselheiros António Fabrício e Adalberto Franklin para apresentar uma
minuta de regimento na próxima reunião.

Pelo avançar do horário, ficou deliberado que o ponto II seria debatido na
próxima reunião. A reunião foi encerrada às 19h, ficando convocada a
próxima reunião extra-ordinária do Conselho Municipal de Cultura para o dia
dezessete de marços de dois mil e quinze (17/03/2015), às 16h, na Sede
da Fundação Cultural de Imperatriz.

António Fabrício E. Barbosa Conselheiro Titular
Rosana Feitosa Pires Farias - Conselheira Titular
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Conselheiros(as) titulares presentes: António Mariano de Lucena Filho
(Fundação Cultural de Imperatriz); António Fabrício Evangelista Barbosa
(Fundação Cultural de Imperatriz); Adalberto Franklin Pereira de Castro
(Academia Imperatrizense de Letras); Rosana Feitosa Pires Farias (Instituto
Legal de Cultura); e Espedita Viera de Sá (Associação Artística de
Imperatriz).
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Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultural de Imperatriz

Aos sete do mês de abril de dois mil e quinze, às 16h, foi realizada na sede da
Fundação Cultural de Imperatriz, Imperatriz, MA, a segunda reunião ordinária
do Conselho Municipal de Cultura. No início da reunião, o presidente do
Conselho Municipal de Cultura, Lucena Filho, repassou três informes. O
primeiro foi sobre a reunião com a gerência da Empresa Eletronorte, que tem
um Termo de Ajuste de Conduta com a Justiça do Trabalho e a prefeitura de
Imperatriz, onde ficou determinado a construção de um Conservatório de
Música em Imperatriz. De acordo com Lucena Filho, o TAC está dentro do
cronograma. O segundo informe foi sobre o encaminhamento da minuta da Lei
do Sistema Municipal de Cultura para a Câmara dos Vereadores, que foi
encaminhada para os conselheiros também. O terceiro informe foi sobre a
reunião entre o prefeito Madeira, o deputado Léo Cunha e Lucena Filho. O
deputado informou sobre uma emenda parlamentar que ele direcionará para a
construção de uma Casa da Memória em Imperatriz. Os conselheiros
reafirmaram a importância de um projeto desta natureza, indicando a
convocação do deputado para uma reunião com o conselho. Findada a rodada
de informes, o conselho iniciou a reunião que tinha como pautas:

I) Formação das Comissões permanentes;

II) Indicações para os editais públicos;

No ponto l, a comissão permanente de Sistema Municipal de Cultura ficou
composta pelos conselheiros, António Fabrício E. Barbosa, Rosana Feitosa
Farias Pires e Raian Elias Avelino. A comissão permanente de Editais ficou
formada pelos conselheiros António Mariano de Lucena Filho, Adalberto
Franklin Pereira de Castro e Francisca Parente Mesquita Silva.

No ponto II, a plenária indicou a elaboração de um edital universal, baseado
inicialmente no Edital da cidade de Palmas - TO.

A reunião foi encerrada às 18h, ficando convocada a próxima reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Cultura para o dia quatorze de abril de
dois mil e quinze (14/04/2015), às 16h, na Sede da Fundação Cultural de



Imperatriz.

Conselheiros(as) titulares presentes: 1) António Mariano de Lucena Filho
(Fundação Cultural de Imperatriz); 2) António Fabrício Evangelista Barbosa
(Fundação Cultural de Imperatriz); 3) Adalberto Franklin Pereira de Castro
(Academia Imperatrizense de Letras); 4) Rosana Feitosa Pires Farias (Instituto
Legal de Cultura); 5) Francisca Parente Mesquita Silva (Centro de Cultura
Negra); 6) Espedita Viera de Sá (Associação Artística de Imperatriz) e 7) Raian
Elias Avelino (R. C. Avelino Sintonia).



Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultural de Imperatriz

Aos vinte e cinco do mês de agosto de dois mil e quinze, às 17h, foi realizada
na sede da Fundação Cultural de Imperatriz, Imperatriz, MA, a quarta reunião
ordinária do Conselho Municipal de Cultura. No início da reunião, o presidente
do Conselho Municipal de Cultura, Lucena Filho, repassou um informe sobre o
o conservatório de musica de imperatriz.

Findada a rodada de informes, o conselho iniciou a reunião que tinha como
pautas:

I) Fundo Municipal de Cultura;

II) Sistema Municipal de Cultura;

No ponto l, o presidente do Conselho Municipal de Cultura informou o
encaminhamento da abertura da conta do Fundo de Cultura. O processo iniciou
em Abril e hoje foi encaminhado a última leva de documentos e agora aguardo
a abertura da conta.

No ponto II, foi discutida a proposta de minuta, que será encaminhado via e-
mail para os conselheiros. Ficou marcada uma reunião para debater a minuta e
marcar uma articulação com os vereadores.

A reunião foi encerrada às 18h, ficando convocada a próxima reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Cultura para o dia primeiro de
setembro de dois mil e quinze (01/09/2015), às 17h, na Sede da Fundação
Cultural de Imperatriz.

Conselheiros(as) titulares presentes: 1) António Mariano de Lucena Filho
(Fundação Cultural de Imperatriz); 2) António Fabrício Evangelista Barbosa
(Fundação Cultural de Imperatriz); 3) Rosana Feitosa Pires Farias (Instituto
Legal de Cultura); 4) Francisca Parente Mesquita Silva (Centro de Cultura
Negra); 5) Espedita Viera de Sá (Associação Artística de Imperatriz)
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