CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE GUARATINGUETA – CoMcult

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE JULHO 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.
SESSÃO DO PLENO

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:
Ìtem 1- Apresentação de um resumo ou síntese de um Pré Plano Municipal de
Cultura, já apreciado em reunião extraordinária e que foi desenvolvido pela
Comissão especial montada para isso e que agora se desfez.
Ìtem 2 – Discussão em plenário sobre a proposta da Secretária de Cultura de
mudança da data da Conferência de Cultura, agendada anteriormente para 22
de Julho. Para um trabalho mais efetivo e tecnicamente bem feito, a Secretaria
contratou o Sr. Guilherme Varela com larga experiência na elaboração do
Plano de Cultura da cidade de São Paulo para nos assessorar. Para tanto
seriam feitos quatro(4) encontros em zonas diferentes na cidade, para colher
subsídios para a Conferência, nas datas de 24, 26 e 31 de julho e 2 de agosto.
Item 3 – Consulta ao pleno, sobre possíveis novas datas para a realização da
Conferência de Cultura de acordo com a disponibilidade do Sr. Guilherme
Varela e após o término da compilação dos dados obtidos nas reuniões. A
Conferência seria realizada em dois dias e as datas sugeridas pela Secretária
são 25 e 26 de agosto ou 1 e 2 de setembro.
Item 4 – A presidente Inês Moraes entrou em contato com o vereador Décio
Pereira, solicitando-lhe que acompanhe juntamente com ela os assuntos que
digam respeito ao Funcultura como situação de dotação orçamentária
destinada ao mesmo.
Item 5- Proposição da conselheira Cida Mathidios no sentido do Comcult levar
à Secretaria de Cultura uma solicitação de contato com a Fundação Victor
Civita e EDP Bandeirantes responsáveis pelo Projeto Letras de Luz de
Multiplicadores de Leitura para averiguar se ainda estão com este projeto em
andamento e de como fazer para tê-lo em Guaratinguetá.
Nada mais
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