CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC SÃO LOURENÇO DO OESTE – SANTA CATARINA

Ata nº 03/2021
Aos vinte e cinco dias de junho de dois mil e vinte e um (25.06.2021), às dezenove horas
(19h), reuniram-se em sessão ordinária e de forma remota (Google Meet), os membros do
Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram do encontro, a Presidente do
CMPC, Susilei Mara Zatta, a Presidente do Instituto Cultural de São Lourenço (ICSL), Alini
Cristina Cadorin Bonetti, o Secretário do CMPC, Roveli Bichels, as Conselheiras Solange
Bauer da Rosa Conci, Josilene Casagrande Sutilli, Lenir Fátima Cruzetta, e a professora de
Artes Visuais do ICSL Paula Camargo.
A Presidente do CMPC saudou os(as) participantes e realizou a abertura da reunião, a qual
contou com a seguinte pauta: Socialização dos projetos em andamento no ICSL; Abertura
para possíveis demandas colocadas pelos membros do CMPC.
Sugeriu-se que o link para as reuniões remotas do CMPC fosse disponibilizado para a
comunidade, através do site do ICSL, como conteúdo da aba “Sistema Municipal de Cultura”.
A presidente do ICSL, Alini Bonetti, compartilhou as ações e projetos da instituição. De
início, mencionou o formato pensado para a Festa Junina: estudantes (pais, mães e
responsáveis) vestidos a caráter, comidas típicas a serem distribuídas, mural, atividades
temáticas nas oficinas. Lembrou a Presidente que tal formato foi pensado e mobilizado em
consonância com as medidas sanitária para o combate à COVID-19. Mencionou, ainda, que, a
partir de tais medidas sanitárias, serão elaboradas as formas de realização dos eventos em
comemoração ao aniversário do município.
Outras ações e projetos socializados pela Presidente do ICSL foram: a Fanfarra municipal,
Orquestra de Cordas, Camerata de Teclas, Quarteto de Violões, Corais e Festival de Teatro.
Alini comentou, ainda, sobre as possibilidades de diálogo e futuras parcerias entre instituições
culturais, sobretudo com municípios vizinhos, a exemplo da instituição a qual visitou, em
Pato Branco (PR).
Ao abrir-se a palavra nada foi declarado pelos(as) participantes.
Nada mais havendo a tratar, Susilei Mara Zatta encerrou a reunião. Foi lavrada a presente Ata
por Roveli Bichels e submetido o documento à aprovação dos(as) participantes. Em
conformidade com suas apreciações, será assinado.

