
                                              
CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS DE GUARATINGUETÁ  -  CoMcult
comcult@hotmail.com

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019

SESSÃO DO PLENO

Local: Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá-SP.

Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 - centro, Guaratinguetá-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:
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ÍTENS A SEREM ANALISADOS:

DO RITO DAS DISCUSSOES DAS MATÉRIAS

tem 1 – Art. 8º – No encaminhamento, discussão e votaçao das matérias da ordem do dia nas 
sessões ordinárias ou extraordinárias, o Conselheiro suscitante, requerente ou relator, exporá
o assunto no máximo por 10 minutos.

Parágrafo único – Encerrada a exposição o presidente dará a palavra, pela ordem e por três (03)
minutos, aos conselheiros inscritos.

Ítem 2 – Formação da Comissão Especial para a elaboração do edital de convocação para 
eleição2019/202.

Ítem 3 – A conselheira Maria Aparecida Machado Santos (Cida Mathídios) pede que se oficie
à  Secretária  de  Cultura  Aline  C.  Damásio  a  fim  de  que  a  secretaria  nos  informe  sobre
documento  final  sobre  a  Conferencia  de  Cultura.  A  conselheira  entende  que  Guilherme
Varella, contratado para realizá-la, teria que apresentar um documento textual e/ou gráfico que
torne fácil e clara a visualização dos resultados da mesma conferência.

Inês Moraes     -     Presidente do CoMcult

Distéfano Bastos     -     Vice Presidente do Comcult

Fatima Marto      -     Primeira secretária do CoMcult

Maria Aparecida Machado Santos     -     Segunda Secretária do CoMcult


