Ata da 6ª reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Município
de Varginha, realizada no dia 30 de janeiro de 2014 na sede da Fundação
Cultural do Municipio de Varginha, situada à Praça Matheus Tavares, 121 –
Centro
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de 2014 de conformidade com
convocação efetuada pelo oficio 008/2014, reuniu-se o Conselho Deliberativo da
Fundação Cultural do Municipio de Varginha, às 14h na sede da instituição, sita à
Praça Matheus Tavares, 121 –Centro, Varginha/MG para, como é de sua
competência privativa em vista do estabelecido no Art. 5e Art. 6º, incisos de I a
IX do Estatuto da instituição, aprovado e com redação dada pelo Decreto
3.549/2004, conhecer , discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: a) Balanço
Orçamentário/2013, b) Balanço Financeiro/2013, c) Balanço Patrimonial/2013,
d)Relatório de Trabalho/2013, e)Metas para Exercício de 2014. Presentes os
senhores: Diná de Souza Melo, Presidente, José Roberto Sales, Vice-Presidente e
as conselheiras Prof. Rosana Aparecida de Carvalho, Prof. Vânia Vinhas Cardoso,
Aparecida Luciene Rezende Rosa (nomeada através de Portaria Municipal nº
11.128/2014 de 02 de janeiro de 2014, publicada no jornal Varginha-Órgão
Oficial do Município, edição nº 893 de 02 de janeiro de 2014, empossada neste
ato) e ainda, o Diretor Superintendente da Fundação Cultural, Prof. Francisco
Graça de Moura e Sr. Samuel Rômulo do Prado– Contador . Inicialmente o
Diretor Superintendente apresentou as boas vindas aos presentes e em seguida
deu início à ordem do dia, dando explicações detalhadas e apresentando
OFICIALMENTE o Relatório de Trabalho do Exercício de 2013, o qual foi aprovado
por unanimidade pelos membros do Conselho Deliberativo. Em seguida o
Contador Samuel Rômulo do Prado, apresentou os Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial, dando consistentes informações sobre os referidos
documentos, os quais conhecidos, discutidos e analisados foram aprovados por
unanimidade pelo plenário do Conselho Deliberativo, o que significa que os
referidos documentos serão daqui para frente encaminhados às instâncias de
controle e fiscalização acompanhados da ata de suas respectiva aprovações
pelo Conselho Deliberativo cumprindo uma determinação estatutária. Em
função de processo licitatório, a partir de 1º de janeiro de 2014 os serviços de
assistência e consultoria sistêmica à Fundação Cultural do Município de Varginha

passou a ser prestada pela CONAM-Consultoria e Administração Municipal Ltda.,
com sede na cidade de São Paulo-SP, que fez um excelente trabalho de transição
do sistema anterior para o atual sistema, este muito mais funcional e adequado
à estrutura jurídica, administrativo-financeira e operacional desta Fundação.
Finalmente foram apresentadas e aprovadas as metas para o exercício de 2014,
a seguir indicadas: a) implantação da parceria entre a Fundação Cultural e a
Secretaria Municipal de Agricultura; b) organização e implantação da Orquestra
Sinfônica de Varginha e do Coral Lírico; c) implantação e implementação do
Projeto de Adoção Cultural. Estas metas serão posteriormente detalhadas
através dos projetos respectivos que serão elaborados pela Fundação Cultural
do Município de Varginha. A Presidente do Conselho Deliberativo manifestou o
seu profundo regozijo pela restauração e resgate do funcionamento e da
atuação de todos os órgãos diretivos, consultivos e operacionais da Fundação
Cultural, concretizando de fato e de direito um processo de gestão democrático
e participativo. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às
15h30 e para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos
presentes. Varginha 30 de janeiro de 2014.
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