ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2019 DA ASSOCIAÇÃO PONTO DE CULTURA
QUILOMBO DO SOPAPO. Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, reuniu-se,
em segunda convocação, às dezoito horas e trinta minutos, na sua sede na Avenida Capivari, 602, Bairro
Cristal, na cidade de Porto Alegre, RS, os associados da Associação Ponto de Cultura Quilombo do
Sopapo para realização de sua Assembleia Geral Ordinária. Após a acolhida aos presentes, o Srº
Leandro Artur Anton, coordenador geral, deu abertura aos trabalhos do dia. Inicialmente, o coordenador
geral fez a apresentação do ato de convocação, da pauta e da lista de associados efetivos com direito a
voz e voto. A seguir, o coordenador administrativo, Srº Leandro Alves da Silva, fez a leitura da ata da
Assembleia Geral Ordinária do ano de 2018. Na sequencia dos trabalhos, a Srª Lorena Sanchez Aparicio
fez a apresentação do relatório financeiro referente ao ano de 2018. Após as deliberações e
esclarecimentos sobre a apresentação do relatório financeiro, o Conselho Fiscal, representado pelo Srº
Oscar Luz, fez a leitura do parecer sobre as contas da associação, anexo a esta ata. O coordenador geral
solicitou constar em ata o encaminhamento de o Conselho Fiscal atuar ao longo do ano de dois mil e
dezenove em conformidade com o estatuto social, ou seja, bimestral, e ponderou ainda que este tem
autonomia para organizar sua própria dinâmica de trabalho, fazendo o registro em ata própria das
decisões e pareceres relativos às contas da associação. O relatório foi submetido a votação e aprovado
pela unanimidade dos presentes. A seguir, foi encaminhada a votação do plano de trabalho 2019, sendo
encaminhado que os itens “a definir” referentes ao responsável e prazo, deverão ser decididos e
completados na primeira reunião da Coordenação Executiva do ano de dois mil e dezenove. Após as
deliberações, o plano de trabalho 2019 foi aprovado por unanimidade dos presentes e segue anexo a
presente ata. O coordenador administrativo, Srº Leandro Alves da Silva, apresentou formalmente a
situação do atual quadro social da associação, informando ainda que não recebeu nenhum pedido formal
de admissão. Bruno Knobb, considerando que a associação ainda não possui regimento interno, sugeriu
solicitar daqueles que estiveram ausentes da caminhada da associação, reiterar seu compromisso de
continuar nessa condição, nos termos do estatuto. A Coordenação Executiva se encarregará de fazer esse
comunicado. O coordenador geral aproveitou para reiterar a importância de se encaminhar o
detalhamento da questão da admissão e exclusão de associados no regimento interno, ainda para o ano
corrente. Sugeriu ainda convidar formalmente a Dona Sirley Amaro para se tornar associada efetiva, que
foi aprovado por unanimidade. A seguir, foram deliberados e aprovados os seguintes encaminhamentos:
a) Fica aprovada a realização da 11ª Semana do Quilombo do Sopapo para o período de 10 a 16 de abril
de 2019; b) Lorena Sanchez Aparicio colocou que não se sentiu confortável na função de coordenadora
financeira durante o ano de 2018, assomado por questões pessoais e dificuldades de saúde e informou
sua saída da função de coordenação financeira para o próximo exercício de 2019. Beatriz Rodrigues,
coordenadora financeira adjunta, colocou também a impossibilidade de assumir a função, por está
passando por dificuldades pessoais e familiares que lhe demandam atenção no presente momento; c)
Fica definido, como prazo de transição da Coordenação Financeira, o período de 26 de janeiro a 30 de
abril de 2019, quando será resolvido em Assembleia Geral Extraordinária convocada para este fim; d) O
sr. Waldir Bohn Gass informa que em abril será realizado a Conferencia Municipal de Saúde e propõe a
realização de uma atividade mobilizadora sobre o tema até o dia 30 de março em parceria com o
Quilombo do Sopapo, bem com a divulgação do processo de realização da conferencia; e) Iam Kim
destaca que ponto de cultura articule um encontro com o grupo da casa, de fortalecimento dos vínculos
afetivos, o que foi reforçado por Lorena e Cristina, e que isso transcende as questões pessoais para ser
uma situação que compromete o coletivo. Sem mais nada a tratar, o coordenador geral encerrou os
trabalhos e para constar, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada por todos, foi assinada por
mim e a coordenação geral.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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