
FHHFçlTURA IilU}üCIPÂL DE- PÇRTÃO

Gor*§ELHomu*ff IF;ffi t.tr{{]ffi ãffitrli=,ALr}rRBLAr{c

ATA No O4t202g

AÇ§ .-0 dias dç mês de navenÍlhro de anç de zaào, no Departamento
Cultural do Município de Portãs, reuniu-se o Conselho Municipal de Cultura,
qiado especialmente para atender à Lei Federal 14.017ftAãA e Lei Municipal
no 283S/2020 através da Portaria no 92812020 a fim de deliberarem acerca dos
protrcotros recebidos para rccebimento do subsídio para manutenç§o dos
espass srlturais, previsto no inciso 2 do Artigo 20 da Lei Feder:al No
MA17ftOz§.

Foram r#idos os seguintm protoccfos pãÍa cadastramento na
categoria Pessoa Física, o qual poesui rêserva no valor de R$ 20.000,CI0:

Adriane Jules Kniphoffda Cruz
Antonio §aares Filho
Marcia Nosvritz Rodenbuscfr
Fera â sãt€gorÍs Peseoâ .hr'ídie, o gr.ral wssui rcgerua fifiânúsirâ de R$

ê0.000,00 foram recebidos os seguintes protocolos:
Andrea Hilgert Fotografia
Associação Quilombola Macaco Branco
Carios Âr-rtonio Lopes da §iiva
Guetavo Lemmertz - Fatoglafo
Lisiane Maria Moraes Klein - LK Esmla de Dança
Maikon Muller- Tati Pretto Fotos
Marreli Eduarda Desingrini deAbreu - Enfoca produções
f,Jlaria íariefina r{a Qihya.r.st rs vr f gara rq u9 vaa üq

Pedro Rodrigues - Foto da Vale
Taize Catarina Haubert
Verifimdos os protocolos, nêrÍficâ-§e a habilitaçâo de acordo corn o

requerido na artlgo §a e seguintes do Decreta No í?1812020,
Passou-se a deliberar a{_§rÇa das valarm, obsÇrvadaç as eategorias

Pessoa FísÍca e Pessaa Jurídica o qual ficou decidido pelos integrantàs da
comissão pelo rateio dos valores, ficando entâo definido o valor de Rb 6.666,66
(seis milseiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para os
cadastrados coÍfio Fsssoa Física e o valor de RS §.000,00 {seis mit reais} para
os cadastrados mrno Pessoa Jurídica.

Conduída a reuniâo, será dada a publicidade do teor da presente ata que
será encaminhada para os setores mmpetentes parâ que se efetue o
pagamento confonne decidido pelo Gonselho Munieipal de Cultura Especial -
LeiAldir Blanc"

E para constar, eu Kátia Karine Mertins, secretária 'Ad Hoc" lavrei a
prcsente ata que apos licla e aprovada será assinada por mim e pelos demais
pseeêrit€. Fortão, 2$denatÍffirbÍe'de ?S20. '
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