ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2018 DA ASSOCIAÇÃO PONTO DE
CULTURA QUILOMBO DO SOPAPO. Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e
dezoito, reuniu-se em primeira convocação, na Av. Capivari, nº 602, bairro Cristal, Porto Alegre,
RS, CEP.: 90.810-070, (as)/os associadas(os) para a realização da Assembleia Geral Ordinária,
conforme a ordem do dia. Feita a abertura dos trabalhos pelo coordenador geral, Sº Leandro Artur
Anton, foi apresentado o relatório de avaliação do ano de 2017 e o plano de trabalho (planejamento
estratégico) para o ano de 2018. Após as deliberações, os mesmos foram aprovados por
unanimidade. A seguir, a Coordenação Financeira, na pessoa da Srª Lorena Sanchez Aparicio e da
Srª Beatriz Rodrigues apresentaram o balanço e as demonstrações contábeis da associação e o
Conselho Fiscal, representado pelos conselheiros Srº Júlio Rodrigues e Srº Oscar Luz,
apresentaram o parecer referente às contas de 2017 da associação que, após os devidos
esclarecimentos e deliberação, foram aprovados por unanimidade. O Coordenador Administrativo
apresentou uma proposta de acréscimo ao estatuto social, solicitado pelo cartório de registro, sobre
os “direitos, deveres, admissão e exclusão de associados” da Associação Ponto de Cultura
Quilombo do Sopapo, que após as deliberações, foi aprovado por unanimidade. Foram realizados os
seguintes encaminhamentos pelas(os) associadas(os) e aprovados pela Assembleia Geral: a) Decidir
o modo de funcionamento da casa na reunião do dia 30/01/2018 sobre a questão do atendimento no
telecentro; b) Cada associado deverá afirmar se fará uso de um turno do funcionamento da casa até
o prazo limite de 06/02/2018; c) Apresentação formal do relatório e do planejamento estratégico na
reunião do dia 06/02/2018 (reunião da Coordenação Executiva aberta à participação do Comitê de
Núcleos e Coletivos) pela Coordenação Administrativa para ajustes e conhecimento de todas/os; d)
Aprovação da 10ª Semana do Quilombo do Sopapo para o período de 16 a 22 de abril de 2018; e)
Realização de um mutirão de limpeza geral e arrumação do Quilombo do Sopapo nos dias 24 e 25
de fevereiro de 2018. Sem mais nada a tratar, o coordenador geral Leandro Artur Anton encerrou a
assembleia e para constar, eu, Leandro Alves da Silva, lavrei apresente ata, que depois de lida e
aprovada por todos os presentes, foi assinada por mim e pelo coordenador geral.@@@@@@@@

Leandro Artur Anton
Coordenador Geral

Leandro Alves da Silva
Coordenador Administrativo
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