
ATA DE POSSE E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE SÃO LOURENÇO 
DO OESTE. 

ATA Nº 01 

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2019, às 07h15 nas 

dependências do Instituto Cultural de São Lourenço reuniram-se os membros 

do Conselho Municipal de Política Cultural de São Lourenço do Oeste 

indicados no dia 01 de outubro de 2019 pelos respectivos segmentos, durante 

o Fórum Municipal de Cultura, para empossar o Conselho, eleger sua diretoria 

e aprovar o Regimento Interno. Inicialmente o Presidente do Instituto Cultural 

deu boas vindas a todos e explanou a importância do conselho para a 

construção da política cultural do município, elaboração e gestão do Plano 

Municipal de Cultura. Explicou que foi aprovada a Lei Complementar n. 246 de 

03 de outubro de 2019 que cria o Sistema Municipal de Cultura e cria também 

o Conselho. Em seguida, foi realizada a leitura da Minuta do Regimento 

Interno, que foi aprovada por aclamação entre os presentes. Na continuidade, 

foi realizada a definição de titulares e suplentes do segmento sociedade civil. 

Em acordo entre os membros indicados na plenária do Fórum, ficaram 

definidos como representantes conforme decreto n. 6.447, de 18 de outubro 

de2019, do Instituto Cultural titular: Rennã Higor Fedrigo, Roveli Bichels, 

suplente: Everton Luiz Lovera e Lucia Maria dos Santos, os representantes da 

Secretaria Municipal de Educação titular: Naquita Luiza Minozzo, suplente: 

Emanuelle Favretto, os representantes para Secretaria Municipal de 

Administração e Fazenda titular: Lenir Fatima Cruzetta, suplente: Cristiane 

Vicente, os representantes da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e 

Planejamento titular: Josilene Casagrande, suplente: Sumaya Sbruzzi Ramos, 

os representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social titular: Luiz 

Antonio Martins, suplente: Simone Giaretta, segmento de patrimônio e 

expressões culturais titular: Leila Ines Franz Coelho, suplente: Altamir Jorge 

Lemes da Rosa, segmento de artes cênicas titular: Luana Maria Pandolfi Lima, 

suplente: Rozana Echer, segmento de música titular: Susilei Mara Zatta, 

suplente: Rosa Rotini, segmento de artes e artesanato titular: Salete Fontana 

de Brites, suplente: Ivone Conci Fiorese, segmento de leitura e literatura titular: 

Neli Bastezini Kronbauer, suplente: Leandro Bispo Veras, segmento de 

audiovisual e criações funcionais titular: Edenilson Savi, suplente: Lorita 

Piovesan Reiter. Na sequência foi realizada a escolha da diretoria do Conselho 

Municipal de Política Cultural sendo assim composta: Presidente Susilei Mara 

Zatta, Secretário geral Neli Bastezini Kronbauer,  Suplente Roveli Bichels.  A 

diretoria foi eleita e empossada por aclamação entre os presentes. Na 

continuidade, foi relatado aos Conselheiros que está prevista para o próximo 

ano a conferência municipal de aprovação das metas do Plano Municipal de 

Cultura, sendo necessária a presença de todos e também acerca de uma 



oficina de formação que está sendo preparada pelo conselho estadual de 

cultura. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que depois de 

lida será assinada por mim, que a redigi, e por todos presentes. 

 

 

 

 


