
/ CoWCult
Conselho Municipal de Política Cultural de Guaratínguetá

CoMCult

Ata da reunião Extraordinária

Data: 23/06/2016

Local: Secretaria de Cultura de Guaratinguetá - Rua Sete de Setembro, 69

Centro - Guaratinguetá - SP.

• A reunião extraordinária do Conselho de Cultura realizada no dia 23 de

Junho nas dependências da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá foi

iniciada às 19h, tendo a ata sido redigida por Fatima Marto, 2a Secretária.

• O Presidente do Conselho de Cultura de Guaratinguetá, Celso Silva iniciou os
trabalhos, saudando os presentes. Tendo enfatizado que a referida reunião, foi
convocada com a finalidade de se discutir o conteúdo do texto da minuta do
Fundo Municipal de Cultura.

• Em seguida foi comunicado sobre os conselheiros ausentes, como se segue:
• Maria Cristina Morena, Marisa Papa, Paulo Eduardo, Flavio Augusto, Distéfano

Bastos.
• Por se tratar de reunião extraordinária, a leitura da ata da reunião anterior, foi

dispensada.
• O Conselheiro Edmundo de Carvalho conduziu a leitura da minuta, tópico a

tópico, para que os presentes pudessem fazer o acompanhamento e análise,
sendo que posteriormente será enviado ao Chefe do Executivo para ser
apreciado e adaptado para o formado de lei que, mesmo não havendo reservas
financeiras no momento, poderá ser aprovado.

• Foi informado que, este projeto necessitará ser aprovado pelos vereadores a
tempo de entrar na "LOA" (Lei orçamentária anual), para tanto são esses os
procedimentos: passar pelo crivo dos Conselheiros, montar uma equipe e levar
ao chefe do executivo, encaminhar a tempo para a Câmara Municipal para a sua
aprovação.

• Foi observado que, a criação do Fundo Municipal de Cultura poderá dar
condições na utilização de vários meios que oferecem recursos para a cultura
como, a lei Roaunet, o PROAC, Editais, entre outros, através de projetos
apresentados junto ao Fundo, onde será explicitado a que a verba será destinada,
sendo que para os eventos de cunho cultural de pequeno porte, poderão ser

1


