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decidido que, esse assunto será parte da pauta da reunião seguinte, a ser
realizada em Março de 2016 .

• Foi observado e informado que o número de faltas justificadas e não
justificadas, passarão a valer a partir dessa reunião, considerando que o
regimento interno foi votado e aprovado na reunião anterior, ocorrida em
dezembro de 2015.

• Comentou-se entre os Conselheiros para que se realizasse um cadastro de
artistas da Região, pelas pessoas que tem conhecimento de Projetos em
formação e de outros que já estão em pleno funcionamento.

• O Presidente Celso Silva comentou que temos muitas ideias e que precisamos

colocá-Ias em prática, sendo que o primeiro passo importante está relacionado

a organização das "CÂMARAS SETORIAIS", dessa forma cada membro de sua

câmara deverá e poderá direcionar melhor suas ideias e seus trabalhos ..

• Foi discutido também sobre a criação do Logo do Conselho Municipal de
Cultura abarcando as várias manifestações artísticas culturais. Ficou
estabelecido que aqueles que tiverem interesse e ideias as enviem ao profissional
que foi colocado a disposição pela Secretaria de Cultura, para desenvolver tal
arte, sendo que num outro momento serão disponibilizadas três artes de logo,
para que haja votação e consequentemente a escolha pelos conselheiros.

• Comentou-se sobre a comparecimento de poucas pessoas nos eventos Culturais
da Cidade.

• O presidente Celso Silva direcionou a Reunião para que fosse eleito naquele
momento, o 10 Secretário do Conselho Municipal de Cultura perguntando aos
presentes sobre as indicações, para tal cargo.

• Tendo sido indicado o conselheiro Paulo Eduardo, este aceitou a indicação,
tendo sido eleito com 13 votos a favor e uma abstenção.

• Celso Silva solicitou que cada Conselheiro atualizasse seu Cadastro junto ao
Conselho para que não houvesse problemas de comunicação entre as partes.

• Foi informado à todos os membros do Conselho sobre a necessidade da eleição
do suplente da Imprensa. Tendo ficado definido que a conselheira Neusa Cipolli
vai indicar um suplente.

• Celso solicitou par~ que em próxima reunião houvesse uma organização fixa de
tempo para a palavra de cada Conselheiro por assunto discutido pois a reunião é
curta, e o que toma o tempo da mesma seria a leitura de Ata e discussões da
mesma por todos sem tempos defmidos por palavra dada à eles e as mesmas
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