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Aos oito    dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, com início às 4 

dezenove horas, em segunda convocação, realizou-se a reunião ordinária do 5 

Conselho Municipal de Política Cultural por teleconferência, através da 6 

Plataforma WebConf.  Esta reunião foi convocada com a pauta:1. Aprovação 7 

da ata de outubro; 2.  X Conferência Municipal de Cultura: aprovação do 8 

calendário da Pré-Conferência/Eleições e Conferência. A reunião foi aberta 9 

com a análise e aprovação da ata da reunião do mês de outubro. Por 10 

unanimidade as atas foram aprovadas. Na sequência, o presidente Edvaldo 11 

Manoel dos Santos Jr., inicia a apresentação da proposta de datas para a 12 

realização dos trabalhos. Ele apresenta a proposta de que as pré-conferencias 13 

sejam realizadas em fevereiro em formato online. Já a X Conferência de 14 

Cultura seria  realizada em março, no período de 14 a 20 de março de 2022, 15 

em formato presencial. Valdir Grandini comenta sobre a aprovação do projeto 16 

de produção e que a equipe do projeto deverá trabalhar em conjunto com a 17 

Comissão Organizadora. A conselheira Fátima Santos fala sobre a 18 

preocupação com as medidas de segurança sanitária que devem ser 19 

observadas. Menciona também a sugestão de que  possam ser realizadas 20 

duas pré-conferências por noite. O presidente do Conselho coloca como 21 

sugestão para discussão na reunião de dezembro o texto-base e o regimento 22 

da X Conferência de Cultura. Após estas manifestações é encaminhada a 23 

votação da proposta de datas, que é aprovada por unanimidade. Valdir 24 

Grandini traz a notícia do falecimento da jornalista, na data de hoje, da 25 

jornalista Iara Rossini Lessa. Ele propõe um voto de pesar.    Às 20 horas, deu-26 

se por encerrada a reunião, secretariada por mim, Solange Cristina Batigliana, 27 

1ª Secretária, cuja ata lavrei e datei e será submetida à aprovação do Conselho 28 

Municipal de Política Cultural na próxima reunião. 29 
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