CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE GUARATINGUETÁ COMCULT

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
SESSÃO DO PLENO
Data: 13 de Dezembro de 2017.
Local: Secretaria de Cultura de Guaratinguetá-SP.
Endereço: Rua Sete de Setembro, 69, 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.

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:

Ítem1- Estaremos recebendo neste dia os Representante da Secretaria de Turismo,
indicado pelo Poder Executivo para compor o pleno sendo eles:
Vera Lúcia Pereira de Oliveira Slva
Reginaldo Joaquim José da Trindade

Titular
Suplente

Ìtem 2- Considerando que a Sra.Lucylene Credidio, apresentou ao pleito o ofício
da Associação Amigos de Bairro do Gomeral para que ela possa representa-los por
indicação conforme Regimento Interno Cap. I , art. 25, paragrafo 4°, A comissão
Especial protocolou o ofício na Secretaria de Cultura ao Senhor Ex.Secretário de
Cultura Luis Carvalho e na Prefeitura, no Departamento de Comunicação junto
com Sr. Secretário de Comunicação Ricardo Abissi para que se fizesse a publicação
no Jornal da cidade, convidando as entidades representativas no processo de
indicação . A Sra. Lucylene Credidio será empossada neste dia mediante ofício
apresentado, e votada e aprovada por unanimidade pelo pleito, fazendo parte
desse Conselho a partir desta data.

Ìtem 3- O SrEx.Secretário Luis Carvalho levou ao poder Executivo a indicação
dos Notórios Saberes aprovados pelo pleito a fim de que sejam empossados e
passem a fazer parte deste Conselho a partir desta data.
Jorge Abdalla, Walter Addeo, Marisa Pappa, Flavio Augusto, Dr. Kimaid.
Ìtem 4- Houve um abaixo assinado na Pré-Conferência com a intenção de impedir
o fechamento do Vivarte . Reuniram-se na Secretaria de Cultura alguns artistas
das Artes Cênicas juntamente com o abaixo assinado para discussão e chegaram a
seguinte conclusão de que é necessário levar ao Poder Executivo, o abaixo assinado
e a carta redigida pelo Senhor Walter Addeo assinada pelos representantes de
Artes Cenicas, Sra. Rosalice Fillipo titular de Artes Cênicas e a Sra. Fatima
Marto, Suplente de Artes cênicas , as Conselheiras trazem à esse pleito essas
seguintes informações para discussão, e votação.

Ìtem 5- O Sr.Jorge Abdalla fará uso da palavra para fazer as coinsiderações da
Pré-Conferência , A Importância da Conferência e do Plano de Cultura de 2018 e
os representantes de cada setorial farão apresentações das sínteses de seus
relatórios.

Ìtem 7- O nosso recesso ocorrerá no mês de Janeiro onde a nossa primeira reunião
de 2018 será dia 14 de Fevereiro às 18:45 primeira chamada e, se não houver
Quórum será iniciada às 19:00.

A Reunião , como já convencionado, serve apenas para exercício de voto e
explanação sobre alguns assuntos emergentes. O Veículo legal para a manifestação
é a contestação na modalidade opositiva ou completiva, a fim de dar publicidade de
todos os atos do Conselho.
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