
Foi feita uma explanação pela Dra. Soraya sobre a minuta do FUNCUL TURA
detalhadamente, focando principalmente a questão dos recursos financeiros
destinados ao Fundo Municipal de Cultura, com ampla discussão pelo conselho,
-onde ficou em aberto ao final sobre o que deverá ocorrer quando o prefeito
eleito Marcus Soliva assumir a partir de janeiro de 2017, sendo que o conselho
deverá fazer uma campanha junto ao poder executivo com o objetivo de se criar
o projeto de lei para envio posterior à Câmara Municipal de Guaratinguetá.
O Presidente Celso Silva comunicou aos presentes sobre a situação das
próximas reuniões do Conselho, onde no mês de dezembro de 2016 será
realizada uma confraternização com a contribuição dos próprios conselheiros
para a realização desta e que, conforme regimento interno, no mês de janeiro de
2017 o conselho estará de recesso. Retomando com as reuniões ordinárias em
fevereiro de 2017.

Alguns conselheiros questionaram sobre a campanha de cadastro dos artistas que
está em andamento, tendo sido esclarecido pelo presidente Celso que, o
responsável pelo acompanhamento da campanha é o secretário do conselho,
Paulo Eduardo, o qual não se encontrava presente devido a compromissos
pessoais, mas que poderia ser questionado a respeito até mesmo pelo watsap.
O Presidente Celso Silva propôs ao pleno que todos possam analisar o release e
o programa de divulgação do conselho através da imprensa local, sendo que
ficou decidido sobre o envio por watsap e e-mail dos textos elaborados pelo
secretário Paulo Eduardo, aos conselheiros para analise e aprovação. Em seguida
esse material será entregue a conselheira Neusa Cipolli, para posterior
divulgação.

Foi discutido sobre a solicitação junto à Câmara Municipal que se abra um
espaço no plenário para uma explanação sobre o COMCULT, fazendo parte do
processo de divulgação do Conselho junto à sociedade.
A conselheira Débora comentou sobre a situação delicada do CEU e de vários
outros setores da cultura de nossa cidade e a importância da presença dos
conselheiros na Câmara Municipal, quando se for fazer a explanação sobre o
COMCULT.

Foi sugerido pelo conselheiro Flavio Augusto que, sejam retomadas as câmaras
setoriais dentro do conselho, sendo que foi sugerido que se coloque na pauta da
primeira reunião do ano, no mês de fevereiro de 2017.
O conselheiro-Bastos pediu a palavra para esclarecer que vem participando de
congressos a nível nacional, sobre o carnaval de escolas de samba, como
representante do município de Guaratinguetá e mais especificamente como
conselheiro do COMTUR e COMCULT, tendo apresentado um resumo dos
resultados desses congressos.
O final da reunião se deu por volta das 20:30h.


