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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2019

 A segunda reunião da extraordinária para as alterações do Regimento Interno
foi  realizada nas  dependências  da  secretaria  de  Cultura.  A presidente  Inês
Moraes  deu  início  às  19h15min  h  para  dar  o  quórum.
A presidente Inês Moraes passa os ofícios dos conselheiros excluídos para o
conhecimento do pleno. Logo em seguida a mesa diretora fez a contagem dos
conselheiros  presentes  pela  lista  oficial  de  presença,  constaram  onze
conselheiros presentes.

Conforme Regimento Interno é preciso dois terços dos conselheiros para fazer
as  alterações  do  Regimento  Interno.  Oficialmente  pela  lei  o  total  dos
conselheiros são trinta e dois (32).  Na primeira extraordinária da alteração do
Regimento Interno foi votado e aprovado que se excluíssem os conselheiros
faltosos para obter o quórum desejado para essa segunda extraordinária. 

Foram feitos  os  oficio,  e  foram excluídos os  conselheiros  :  dois  do poder
público,  secretaria do planejamento, um da FATEC, dois da sociedade civil e
três conselheiras pediram seu desligamento do conselho. Total de conselheiros
excluídos oito  (08),  contagem para o quórum vinte quatro conselheiros  no
total, dois terços (2/3), desse novo quórum, dezesseis conselheiros (16) para a
realização  da  votação  e  aprovação  da  alteração  do  Regimento  Interno.
Nessa reunião obteve a presença de onze conselheiros (11) não atingindo o
quórum desejado para a votação e aprovação das alterações do Regimento



Interno.
A drª Soraya vendo que não houve o quórum, pergunta para a presidente Inês
Moraes se a reunião estava encerrada. A presidente confirma para todos os
conselheiros que estava dando por encerrada a reunião por falta de quórum. A
presidente  pede  desculpas  a  todos  os  conselheiros  presentes  e  encerra  a
reunião.
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