Ata da 14ª reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural
do Município de Varginha, realizada no dia 19 de fevereiro de 2016
na sede da Fundação Cultural do Municipio de Varginha, situada à
Praça Matheus Tavares, 121 – Centro, nesta cidade.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de 2016 de
conformidade com convocação efetuada através de correio
eletrônico, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo da
Fundação Cultural do Municipio de Varginha, presentes os senhores
conselheiros nomeados pelo Portaria nº 12.188/2015, publicada no
jornal Varginha – Órgão Oficial do Municipio, edição 971, página 13
de 16 de abril de 2015: Diná de Souza Melo, Eduardo Fernandes
Tardiole, Rosana Aparecida Carvalho e Vânias Lomônaco Braga,
abaixo assinados, contando também com a presença do Diretor
Superintendente, Francisco Graça de Moura, às dez horas 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. 5º e Art. 6º, incisos de I a IX e Art. 9º do Estatuto da
instituição, aprovado e com redação dada pelo Decreto 3.549/2004,
o qual após tomar conhecimento da pauta, discutiu, analisou e
tomou as seguintes decisões e deliberações: 1) Análise e aprovação
do Plano de Ação Cultural para o exercício 2016 e seu respectivo
Calendário de Eventos. 2) Conhecimento, análise e aprovação do
orçamento do exercício 2015 e da proposta orçamentária para o
exercício 2016. 3) Conhecimento e aprovação do Relatório do Plano
de Trabalho da Fundação Cultural do Município de Varginha
elaborado e executado pelo Diretor Superintendente referente ao
ano de 2015. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi
encerrada às onze horas e trinta minutos e para constar foi lavrada a

presente ata que vai assinada por mim,
Terezinha
Afonsina de Carvalho, Secretária ad hoc e por todos os membros
presentes. Varginha, 19 de fevereiro de 2016.
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