CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE GUARATINGUETA
COMCULT

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
SESSÃO DO PLENO

Data: 10 de abril de 2019.
Local: Secretaria de Cultura de Guaratinguetá-SP.
Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 - centro, Guaratingueta-SP
A presente Pauta , por força do Art 4°, §2°,§3°, §4° do Regimento Interno do
Comcult deve conter Expediente e Ordem do Dia.
Expediente da Pauta
1° - Leitura, discussão e aprovação das atas de sessões anteriores
____________________________________________________
2° - Leitura da Correspondência recebida e expedida, se houver
____________________________________________________
3° - Comunicações, Consultas e pedidos de esclarecimentos
____________________________________________________
4° - Encaminhamento de proposições e sugestões de caráter cultural.
Ordem do dia
A ordem do dia conterá apresentação, discussão e votação das seguintes
matérias:
ÍTENS A SEREM ANALISADOS:
Item 01 - A conselheira Neusa Cipolli traz ao pleno para ser aprovada, o
modelo de carta endereçada às empresas, com pedido de doação para o Fundo
de Cultura.

Item 02 – A presidente pede a formação de uma comissão especial para
trabalho de vendas no evento Festa Literária, sugestão feita pela Secretária de
Cultura, a fim de angariar recursos que reverterão para o Funcultura.
Item 03 – A conselheira Fátima Marto pede para ser marcada uma nova data
para uma reunião extraordinária para aprovação e votação das alterações feitas
no regimento interno.
Item 04 – A mesma Conselheira informará ao pleno sobre o relatório técnico
físico que o subsecretário Wellington Vilanova entregou à Presidente do
Conselho.
Item 05 – A mesma conselheira ainda, colocará ao pleno a sua preocupação e
insatisfação quanto ao agendamento de eventos da Secretaria de Cultura que
possam prejudicar o Comcult pela coincidência de datas.
Item 06 – Conforme regimento interno, título IV, capítulo IV, artigo 32,
parágrafo primeiro, a Presidente Inês Moraes exclui através de ofício os
conselheiros faltosos.
Item 07 – O conselheiro Distéfano Bastos convida a Presidente para
representar este Conselho de Cultura no evento Afrocutlural que será
realizado no dia 28/04/2019.
Nada Mais
Inês Moraes presidente do Comcult
Distéfano Bastos-Vice Presidente do Comcult
Fátima Marto- Primeira Secretária do Comcult
Maria Aparecida Machado Santos-Segunda Secretária do Comcult

