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Ata da reunião ordinária

Data: 17/02/2016

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

Centro - Guaratinguetá - SP.

• O Presidente do Conselho de Cultura de Guaratinguetá, Celso Silva iniciou os
trabalhos da reunião ocorrente em 17 de fevereiro de 2016, saudando os
presentes.

• Em seguida foi comunicado sobre os conselheiros ausentes e suas justificativas,
como se segue:

• Claudio Coelho, por motivo de viagem;
• Alexandre Dias, por motivo de compromissos da ACEG, sendo que sua

suplente, Beatriz Fialho Bonini, se fez presente, tendo sido apresentada aos
demais conselheiros, considerando ser sua primeira participação.

• Marisa Pappa, devido a ensaio geral de seu espetáculo.
• Foi concedida a palavra à Secretária Fatima Marto, para que fizesse a leitura da

Ata da Reunião anterior, realizada em 15 de dezembro de 2015. Após sua leitura
foi observado sobre o não registro da justificativa de falta do conselheiro Paulo
Eduardo, na reunião anterior a esta, pois estava em viagem à Brasília. Sem
nenhuma outra observação, a ata foi aprovada por unanimidade.

• O Secretário de Cultura, Flavio Augusto, foi apresentado e empossado como
membro do Conselho Municipal de Cultura, ocupando a vaga deixada pelo Dr
Emesto Quissak, na categoria de "Notório Saber".

• Foi solicitado pelo conselheiro Flavio Augusto, esclarecimentos sobre o
desenvolvimento do projeto "Conselho Vivo".

• O presidente Celso Silva, colocou em discussão e definição sobre a realização
do Projeto "Conselho Vivo" no "CElY' ou na Escola Municipal "Guilherme
Filippo Femandes", localizada no bairro do Parque do Sol, sendo que a decisão
foi pela realização e aplicação no "CElY'. .•

• A conselheira Dr" Soraya propôs que fosse discutida a organização das Câmaras
Setoriais, para fazer com que o conselho seja mais produtivo. Tendo sido


