CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE GUARATINGUETA CoMcult

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 -centro, Guaratingueta-SP

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JUNHO DE 2018

SESSÃO DO PLENO

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:

Ìtem 1- Resposta da Secretaria de Cultura referente aos ofícios sobre o cadastro dos
artistas e calendário de eventos

Ìtem 2 – Agradecimento às Comissões Especiais pelo trabalho que desenvolveram
durante o período em que a presidente do Conselho esteve ausente e que se
estenderam até este mês. Elas automaticamente agora se dissolvem
Item 3 – A conselheira Neusa Cipolli propõe ao Conselho levar para o Asilo Santa
Isabel uma tarde cultural, com a ajuda das setoriais de música, teatro, literatura
através de poesias.
Item

4 – A conselheira Fátima Marto trará para o Pleno os ítens concebidos pela
Comissão Especial do Plano de Cultura e onde será proposto uma reunião
extraordinária para apreciação e votação do mesmo
Item 5 – O Instituto de Manejo da Biodiversidade oficializa ao Comcult, solicitando
permissão para apresentação conjunta com Comcult e Comtur, sobre a viabilidade do
Projeto Parque das Nascentes em data a ser definida em comum acordo entre os dois
conselhos
Ítem 6 – Oficializar a Secretaria Municipal de Cultura para o Conselho Municipal de
Políticas Culturais – CoMcult possa acompanhar uma vistoria do que está sendo feito
no prédio tombado do Teatro Carlos Gomes na Praça Homero Otoni, e solicitando
uma cópia do documento que comprova o seu tombamento.

Nada Mais

Inês Moraes-Presidente do Comcult
Distéfano Bastos-Vice Presidente
Fátima Marto-Primeira Secretária
Maria Aparecida Machado-Segunda Secretária

