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

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
SESSÃO DO PLENO

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 – A conselheira Cida Mathidios, pede que se oficie à Secretária de
Cultura, pedindo novamente um encontro com representante do MINC que já
esteve conosco ano passado, para que dê continuidade à formação para os

conselheiros a fim de nos capacitar para melhor desempenho de nossas
funções.
Item 02– A conselheira Cida Mathidios, pede que o Conselho também oficie
à Secretária de Cultura no sentido de obter esclarecimentos sobre a
possibilidade desta Secretaria e a Secretaria de Educação manterem
entendimentos e parceria a fim de propiciar e otimizar a visita periódica de
escolares ao Museu Frei Galvão e ao Museu Conselheiro Rodrigues Alves.
Estas ações para serem efetivas precisam ser precedidas de visitas dos
próprios professores.
Item 04 – Explanação sobre resultados da Conferência de Cultura,
concedendo-se 3 minutos para cada inscrito que queira colocar o seu parecer
sobre a mesma.
Item 05 – O conselheiro Distéfano Bastos apresentará ao pleno, para votação,
regras para uso do whatsapp, conforme aprovado em reunião ordinária de
07/08/2018
Nada Mais
Inês Moraes - Presidente do Comcult
Distéfano Bastos-Vice Presidente
Fátima Marto- Primeira Secretária
Maria Aparecida Machado -Segunda Secretária

À Secretaria de Cultura de Guaratinguetá
At. Sra. Secretária
ALINE DAMÁSIO

Informamos que foram revertidos os votos de três integrantes da Comissão
organizadora da Conferência Municipal de Cultura, a saber, Fátima Marto, Neusa
Cipolli e Cida Mathidios. Com os votos anteriores de Inês Moraes e Walter Cezar
Addeo, fica assegurado no regimento da Conferência, a ser realizada dia 01/09, a

eleição dos delegados que representarão nossas diretrizes culturais na Conferência
Estadual no ano que vem.
A nova posição prende-se ao fato de que estaremos discutindo proposições e ações
culturais neste dia e, portanto, os delegados devem ser escolhidos dentro desse
contexto de análises e estudos, momento em que a Secretaria de Cultura
Conselho de Cultura estão investindo seus melhores esforços e verbas públicas.
Assinam este comunicado, os membros da Comissão: Inês Moraes – Preside
Comcult, Fátima Marto – Primeira Secretária Comcult, Walter Cezar Addeo –
Conselheiro, Neusa Cipolli – Conselheira, Maria Aparecida Machado Santos . (Cida
Mathidiuos) – Conselheira.
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - COMCULT

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

