Ata 07/2020 – Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta
minutos é realizada a primeira convocação para reunião virtual dos membros do Conselho
Municipal de Política Cultural (CMPC) na plataforma Google Meet no Município de
Toledo. Não havendo quórum, aguardou-se até as oito horas e quarenta e cinco minutos
para a segunda convocação, onde reuniram-se os membros para Reunião Extraordinária,
contando com a presença dos/as seguintes conselheiros/as da Gestão 2020-2021:
Wellington Cassio Barbosa da Silveira, Cristiane Xavier Cândido, Arildo Sanches Guerra,
Anésio José Vitto, Moacir Teixeira Lopes, Matheus Cirilo, Mariana Gouveia Cruz, Elenice
Camargo e Gustavo Schineider, além disso representando a sociedade civil: Fernanda
Fetter. Estava participando também a Diretora de Cultura Melissa Mareth da Costa. O
Presidente Wellington inicia a reunião após a quantidade exigida de quórum às nove horas,
e explica que, conforme Regimento Interno deste Conselho, por se tratar de uma Reunião
Extraordinária as deliberações devem se referir apenas a um assunto e por isto a pauta
desta presente reunião contém apenas um item. Desta forma o Presidente coloca a pauta
para apreciação e aprovação dos conselheiros presentes, que foi aprovada por
unanimidade. Após aprovada a pauta, Wellington expôs que a reunião se dá para que os
conselheiros contribuam com o Termo de Compromissos que será enviado aos candidatos
a prefeito de Toledo, neste momento Wellington expõe que já agilizou o Termo com as
propostas aprovadas na V Conferência Municipal de Cultura, bem como, as propostas
enviadas ao Poder Executivo para implementação no Plano Diretor. Considerando que o
modelo do Termo já havia sido enviado através do grupo de whatsapp para os conselheiros
na semana anterior, não foram lidas todas as propostas nesta reunião, desta forma, os
conselheiros foram fazendo vossos apontamentos, após discussão de todos eles, os
apontamentos foram acrescentados no documento final do Termo de Compromissos que
será encaminhado a cada candidato(a). Acordado entre os conselheiros que a forma de
coleta de assinatura será através do presidente Wellington e a vice-presidente Cristiane
marcarem um horário com os candidatos individualmente para a assinatura. Havendo sido
discutidas as possibilidades de dar abertura aos candidatos falarem suas propostas e
pretensões com a política cultural no município através de uma reunião presencial, através
de reunião virtual, de apenas coletar-se a assinatura, sendo de acordo pela maioria o
candidato informar dia, horário e local para realização do Ato Solene da assinatura, sem
exposições de suas propostas e/ou propaganda política. Não havendo mais propostas a
serem discutidas, Melissa solicita a Wellington que informe aos conselheiros o andamento
das tratativas do inciso II e III da Lei Aldir Blanc que o fez, apenas a cargo de informação.
Wellington agradece a presença de todos e a reunião é finalizada às dez horas e quinze

minutos. Não havendo mais manifestações e nada a relatar, encerro a presente ata que
será assinada por mim que a lavrei e pelos demais presentes.

