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ATA DA ORDINÁRIA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 DO CoMcult

A Vice  Presidente do Conselho,  Inês  Moraes  abriu  a  reunião exatamente  às  19:00

solicitando , de antemão, a assinatura de todos os Conselheiros no Livro de presença.

A Vice Presidente do Conselho, renunciou o cargo da Vice Presidência e informou aos

Conselheiros que estava aberta a vaga de Presidente e Vice Presidente em questão,

demonstrando o seu interesse à Presidência e,  falou que somente os  Conselheiros

Titulares poderiam concorrer  as vagas em questão assim como seus votos  .

Não houve interesse pelos Conselheiros  ficou assim determinada  a mesa diretiva :

Inês Moraes                                                      Presidente do Conselho

Distéfano Bastos                                              Vice Presidente

Fatima Marto                                                    Primeira Secretária 

Cida Mathidios                                                  Segunda Secretária

Seu  primeiro  ato  como  Presidente  foi  informar  aos  Conselheiros  suscitantes  que

pudessem expor  seus  assuntos  por,  no  máximo 10 minutos.  E  após a  exposição o

Presidente dará a  palavra, pela ordem por três minutos aos Conselheiros inscritos .

A reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais é aberta ao Público apenas na

condição  de  ouvinte,  não  podendo  o  ouvinte  se  pronunciar,  a  menos  que  a

oportunidade da palavra seja dada pelo Presidente.

A Presidente Inês  Moraes  também falou  sobre o Regimento Interno,  atendendo o

parecer Jurídico da Dra. Soraya Filippo que os nomes do Notório Saber realizado pelo

Secretário Luis Carvalho só poderá conceder a posse aos indicados após a confirmação
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do Chefe do Executivo. E continuando falou sobre o processo eleitoral das entidades

representativas do Gomeral representada pela Lucylene Credidio que disputou a vaga

nomeação essa que foi indeferida pelo regimento.

Considerando que a representante Lucylene Credidio levou o Ofício que a Dra.Soraya

do  Departamento  Jurídico  solicitou,  fica  esta  aceita  e  tomando  posse  na  próxima

reunião do Conselho no Pleno.

A Presidente Inês Moraes concedeu a palavra ao Senhor Jorge Abdalla para que este

fizesse uma explanação sobre a Pré-Conferência e Conferência.   O Senhor Secretário

Luis  Carvalho comentou estar  decepcionado com O Conselho,  pois  estava  notando

muito desinteresse por parte dos Conselheiros e que o Conselho estava dando mais

trabalho do que a Secretaria. Desejou profundo desejo em realizar o Plano Municipal

de Cultura. O Luis Carvalho Comentou sobre a Pré-conferência e a Conferência  onde a

Dra.  Soraya  questionou  se  foi  aberto  a  Portaria  sobre  a  Conferência  .  O  senhor

Secretário  Luis  Carvalho  disse  que  ainda  não  foi  aberta.  O  Senhor  Flavio  Augusto

argumentou então que, sem o Decreto Lei não poderia realizar a Conferência, apenas a

Pré-conferência. Houve um consenso em comum e foi confirmada a Pré-Conferência

para o dia 26 de Novembro de 2017 às 18:00 No Museu Frei Galvão assim sendo o

Plano de Cultura se realizará através da Pré-Conferência.

A Presidente Inês Moraes concedeu a palavra ao visitante Samuel que argumentou

que  teria  melhor  êxito  a  Conferência  se  fosse  divulgado  em  todos  os  meios  de

comunicação, através de rádio panfletos, etc. para abranger mais pessoas e que as

mesmas compareçam mobilizando-as sobre a importância da Cultura na Cidade .

O Luis Antonio Informou que no dia 14 de Novembro, na Escola Brocca Meirelles, às 18

horas, acontecerá o HTPC para todos os professores da rede o que nos foi permitido

apenas por quinze minutos a divulgação do Conselho, convidando-os para a nossa Pré-

conferência 

A Pesidente do Conselho, encerrou a reunião pontualmente às 20:00

Inês Moraes – Presidente do CoMcult

Distéfano Bastos – Vice Presidente do CoMcult

Fatima Marto – Primeira secretária do CoMcult

Ma. Ap. Machado Stos. - Segunda secretária do CoMcult


