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Ata de Reunião Ordinária de Novembro de 2016
Data: 09 de Novembro de 2016

A reunião foi aberta às 19h com a saudação aos presentes pelo Presidente Celso
Silva.

Em seguida foram feitos os registros de justificativa de faltas e leitura da ata da
reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade.
O presidente Celso Silva expos os assuntos em pauta, sendo eles, a campanha de
cadastramento dos artistas, a qual está em andamento. Após questionamento
feito pelo conselheiro e secretário de Cultura Flavio Augusto, algumas
informações pontuais foram dadas a respeito como, a presença de alguns
conselheiros no Vivarte durante a realização do Festival Dilermando Reis, sendo
esses, a Dra Soraya, Sra Cida Machado, Bárbara e o Celso Silva, tendo como
resultado um número de artistas cadastrados e outros que levaram a ficha de
preenchimento para posterior entrega na secretaria de Cultura. A ação do
conselheiro Tibiu, o qual estaria visitando alguns eventos com o intuito de
promover o cadastramento, o conselheiro Paulo Eduardo que estaria fazendo a
campanha no CEU, porém sem mais informações, pois os referidos conselheiros
não estavam presentes naquele momento da reunião.

Foi apresentado pelo presidente Celso Silva e discutido pelo conselho, o
encontro com o prefeito eleito Marcus Soliva, o qual estaria sendo articulado
pela conselheira e vice-presidente Morena, junto à sua assessoria ou o próprio,
sendo que foi informado pela mesma que o Marcus Soliva estaria viajando e
assim que ocorresse a sua volta, essa reunião seria marcada. Também a respeito
desse assunto o presidente Celso Silva disse ter feito contato com o vice-prefeito
eleito Regis Yasumura. Algumas situações foram colocadas da importância de
tal encontro, para que o prefeito eleito Marcus Soliva pudesse tomar
conhecimento sobre a situação do COMCUL T como, regimento interno do
conselho, lista atualizada dos conselheiros, indicação da parte da nova
administração pública dos conselheiros que a representam dentro COMCUL T e
também sobre o FUNCUL TURA e inclusive a entrega da minuta sobre a criação
do Fundo Municipal de Cultura.

Especulou-se 'sobre quais ações o prefeito eleito Marcus Soliva poderia estar
tendo em relação ao FUNCULTURA a partir de janeiro de 2017, pelos
conselheiros Flavio Augusto e Dra. Soraya e o que o conselho poderia estar
fazendo a respeito.


