
COMCULT

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 14 DE JUNHO DE 2017

LOCAL: SECRETARIA DE CULTURA

RUA SETE DE SETEMBRO, 69 - CENTRO

A reunião do COMCULT realizada em 14 de Junho de 2017 nas dependências da Secretaria de
Cultura, presidida por Celso Silva, na condição de Presidente do COMCULT, foi iniciada às 19h.

Assuntos da pauta:

A conselheira Soraya Filippo se incumbe de verificar sobre a atualização de todos os documentos e
atas das reuniões realizadas no site da Prefeitura para que o público tenha acesso sendo também
explicado à todos os presentes aonde encontrar o endereço do Conselho de Cultura no site,
considerando que a mesma não tem poder sobre os devidos documentos para a.referidapostagem.

O Presidente do COMCUL T Celso Silva explanou sobre como ocorreu a realização da organização
das eleições e seus detalhes, bem como sobre a formação da comissão especial para a eleição.

Sendo membros dessa comissão: Luiz Carvalho, Soraya Filippo, Distéfano Bastos e Celso Silva.

Os Conselheiros e Suplentes receberão em seus e-mails mensagens dando a oportunidade para que
possam questionar sobre as resoluções finais e a serem aprovadas pela comissão especial da eleição.

Explicou também como ocorrerá no dia da Eleição, a qual se desenvolverá das 9h às 17h, podendo
ser acompanhada pelos demais.

O eleitor não poderá votar em mais de um segmento, sendo que o voto será impugnado, nesse caso.

A votação se encerra às 17h, sendo que a apuração se dará a partir das 17h30.

Considerando ser essa a primeira eleição do COMCULT, prováveis falhas ocorrerão e deverão ser
discutidas e assim levadas em conta para a realização de futuras eleições.

Computaram-se até o momento dezessete candidatos para o pleito.

Observou-se que em algumas modalidades houve inscrições apenas de um candidato, sendo que
após o pleito eleitoral para o novo Conselho, essa situação deverá ser discutida para que se possa
buscar uma resolução.

Foram criados 03 (três) turnos para a composiçao dos mesários, buscando-se a organização
necessária para que a eleição transcorra sem problemas.


