CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE GUARATINGUETA – CoMcult
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 – Centro
Guaratinguetá – SP

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

SESSÃO DO PLENO

Data: 10 de outubro de 2018.
Local: Secretaria 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:

ÍTENS A SEREM ANALISADOS:

Item 01 – O conselheiro Distéfano Bastos fará a leitura das regras do
whatsapp para o pleno, conforme decisão da reunião ordinária anterior
Item 02 – O conselheiro Distéfano Bastos traz ao pleno para conhecimento de
todos, informações sobre a festividade da cultura afro em comemoração ao
Dia da Consciência Negra. Convida a presidente para representar o Conselho
com cantigas
Ítem 03 – proposição de realização de reuniões setoriais de cada área a fim de
produzir relatório dos meses de outubro e novembro
Ítem 04 – a conselheira Cida Mathidios propõe pedido de
esclarecimento à Dra. Soraya representante da Secretaria de Justiça,
no sentido de esclarecer se haveria possibilidade de incluir um
membro da colônia italiana como suplente do representante dos
movimentos sociais. Havendo tal possibilidade se faz necessário um
contato para perceber se haveria interesse da parte dos mesmos. A
proposição se coloca pela importância dessa colônia na cidade visto
que temos até um escritório do consulado italiano.

Nada mais
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