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PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

SESSÃO DO PLENO
Data: 14 de novembro de 2018.
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 - O conselheiro Walter Addeo fará uma explanação sobre o assunto Banco de
Dados e pede a formação de uma comissão para estudo do tema
Item 02 – O conselheiro Walter Addeo falará também sobre edital de convocação para
eleição 2019. Pede mudança do item 03 do mesmo edital: “da inscrição do candidato”.
Pede uma extraordinária para votação.
Item 03 – A conselheira Cida Mathidios, pede que o Pleno se manifeste sobre a seguinte
proposição: da importância ou não de se definir para cada evento da Secretaria de Cultura,
o compromisso de pelo menos um membro de cada vez para representar o Conselho.
Item 04 – A conselheira Fátima Marto pede espaço para falar sobre a coincidência que tem
acontecido de eventos da Secretaria no mesmo dia do encontro mensal do Comcult. Há
necessidade da presença deles em nossas reuniões
Ítem 05 – O conselheiro Walter Addeo pede uma extraordinária para o Pleno avaliar as
mudanças feitas na Lei do Funcultura pela comissão que se reuniu para estudá-la

Nada Mais
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