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ATA DA ORDINÁRIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 DO COMCULT

A presidente iniciou a reunião exatamente às 19: 00 com
as  assinaturas  dos  Conselheiros  presentes  no  livro  de
presença  e  no  livro  Ata  da  reunião  anterior  pelos
Conselheiros presentes na.
A Presidente do Conselho,  Inês Moraes leu a pauta da
reunião  e,  após  a  leitura  informou  para  os  presentes
Conseheiros  que  o  ex-Secretário  de  Cultura,  Sr.  Luis
Carvalho não compareceu na reunião com os documentos
para  consentimento  de  posse  aos  Notórios  Saberes,
sugerindo  que  os  indicados  comparecessem  então  na
primeira reunião deste Conselho  em 14 de Fevereiro de
2018  pois  suas  posses  dependeriam  do  documento
expedido do Poder  Executivo  com o consentimento de
posse, conforme o Regimento Interno do cap. 4, Inciso 1 –
alíneas “a à g” da Lei Municipal  n. 4.504/2014.

O  abaixo  assinado  realizado  na  Pré-Conferência  e
elaborado por Walter Addeo sobre a entrega do prédio
do Vivarte pela Secretaria da Educação e assinado pelas
Conselheiras de Artes Cênicas  Rosalice Filippo e Fatima
Marto,  Dona  Lena  Hasmann informou que  deixou  este
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documento na mesa do então Ex-Secretário Luis Carvalho
que  confirmou  ter  levado  o  documento  para
conhecimento do Prefeito.

O senhor Jorge Abdalla fez uma explanação sobre a Pré
Conferência realizada em 08 de Novembro de 2017 no
Museu Frei Galvão; dos  participantes  e o envolvimento
da  sociedade  no  evento,  emitindo para  o  Conselho  de
Cultura   todos  os  relatórios  e  sínteses  de  todas  as
setoriais envolvidas .

A Presidente do Conselho Inês Moraes, informou  sobre
as  faltas  cometidas  e  justificadas  pelo  meio  de
comunicação  watt  zap   enfatizando  que  no  Regimento
Interno  Artigo  32°  parágrafo  primeiro  onde,  as  faltas
justificadas   só  serão  válidas  mediante  e-mail  para  a
Presidente  do  Conselho  Inês  Moraes  previamente
informado.

Ressalvou também que o grupo existente no Wat zap do
Conselho de Cultura é de uso exclusivo dos membros  do
Conselho e  informamos de antemão que os  membros
que lá existem e que não fazem parte do Conselho serão
excluidos .

Foi  informado  que  o  Conselho  Municipal  de  políticas
Culturais   de  Guaratinguetá  –  CoMcult  entrará   em
recesso no mês de Janeiro, e a primeira reunião de 2018
será no dia 14 de Fevereiro na Secretaria de Cultura às
19:00



A  Presidente  do  Conselho  encerrou  a  reunião
pontualmente às 20:00

Inês Moraes  -  Presidente do CoMcult

Fatima Marto -  Primeira secretária do CoMcult


