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ATA DA ORDINÁRIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 DO COMCULT

A  reunião  começou  às  19h15min,  com  a  leitura  dos  relatórios  pelos
conselheiros  presentes.  A  presidente  do  conselho,  Inês  Moraes  chama  a
primeira setorial para ler seu relatório: Artes Visuais. Não estando presente a
conselheira  de  artes  visuais  Maria  Aparecida  Machado  dos  Santos  (Cida
Mathideos) e o conselheiro Luiz Antônio Soares  a presidente chama outra
setorial.

Literatura  

 Gertrudes Greco faz a leitura do relatório de sua setorial e encerra com uma
de suas trovas e em seguida a conselheira Inês Moraes que também é dessa
setorial,  termina  com  uma  de  suas  trovas.  –
Logo em seguida a presidente chama a setorial:  

Artes cênicas

                                                                                                                            
Eu, Fatima Marto leio meu relatório   

 Setorial de musica: 

 A  conselheira  de  música,  Tereza  Barbosa  não  compareceu  à  reunião.
Logo em seguida  o  conselheiro  Luiz  Antonio  da  setorial  de  artes  visuais,
chega  à  reunião  e  entrega  o  relatório  da  conselheira  Maria  Aparecida
Machado Santos (Cida Mathideos) que também representa a setorial de artes
visuais e diz que ela solicita que a Presidente Inês Moraes lesse o seu relatório
e assim a presidente lê o relatório da conselheira. Após a leitura do relatório
da conselheira Maria Aparecida Machado Santos, o conselheiro Luis Antônio
leu  o  seu  relatório.
A presidente Ines Moraes pergunta à conselheira Rosalice Filippo sobre seu



relatório de artes cênicas.  ““ A conselheira  não apresenta relatório,  apenas
agradece a secretaria de cultura e a secretaria de turismo sobre o evento” Ser
tão caipira” que foi realizado no bairro das Pedrinhas. A presidente dirigindo
se  a  conselheira  Rosalice  Filippo  diz  que  isso  ficaria  como  seu  relatório.
A  presidente  diz  que  o  conselheiro  Distéfano  Bastos  estava  atrasado  por
motivo de trabalho, mas que viria à reunião para apresentação de seu relatório
da  setorial  de  movimentos  populares.
A  presidente  Inês  Moraes  ressalta  que  o  representante  do  conselho  de
movimento  social  Claudir  Coelho não  esta  presente  para  ler  seu  relatório.
A conselheira da associação de bairro Lucylene Credidio diz que seu relatório
estava pronto, mas que não deu para trazer e que enviaria depois para o e-mail
da  presidente  e  explica  tudo  com  suas  palavras  o  que  ela  desenvolveu
juntamente  com  a  associação  do  seu  bairro  Gomeral.
Estando presente a secretária de cultura Aline Damásio e seu subsecretário
Wellington  Vil  Nova,  o  conselheiro  Walter  Addeo  questionou  sobre  o
calendário de eventos. A secretária de cultura relata tudo o que a secretaria de
cultura fez no decorrer do ano de 2018 e o que pretende realizar no ano de
2019.  A  secretária  de  Cultura  Aline  Damásio  fala  sobre  os  conselhos  de
cultura de outras cidades, e ressalta que eles trabalham em conjunto com a
secretaria de cultura, menciona São Luiz do Paraitinga e Paraty. A conselheira
Neusa  Cipolli  pergunta  à  secretária  Aline  Damásio  o  que  ela  espera  do
conselho?  A  secretária  Aline  Damásio  passa  a  falar  sobre  uma  grade  de
eventos  para  o ano seguinte,  mostra  um esboço e  diz  que fará  da  mesma
maneira que a cidade de Paraty pede a presença do conselho de cultura para
essa realização. O conselheiro Walter Addeo solicitou permissão da presidente
Inês Moraes se poderia ele representar o conselho de cultura, alegando que o
conselho entraria em recesso em Janeiro e ele poderá estar presente na reunião
para ser discutido a grade de eventos. A secretaria de cultura Aline Damásio
argumenta que essa reunião precisa ser marcada ainda este mês de dezembro.
Então ficou decidido que a reunião ficaria para o dia dezoito de dezembro
desse  ano  2018  as  15h00min  h  na  secretaria  de  cultura.  E  também ficou
decidido que essa reunião será aberta a todos os conselheiros que pudessem
comparecer. O conselheiro Distéfano Bastos chega neste momento à reunião,
mas para não atrapalhar o andamento da pauta decide não ler seu relatório
apenas  deixar  nos  arquivos  do  ComCult.
Logo em seguida a presidente encerra a reunião começando a festividade de
encerramento da última reunião do conselho de cultura do ano de 2018 com
uma  confraternização  entre  os  conselheiros  ali  presentes  e,  durante  esta
confraternização o vice-presidente Distéfano Bastos pergunta se todos tinham
aprovado a ata da reunião anterior e por unanimidade a ata foi aprovada. A
festividade foi muito proveitosa. A conselheira Marisa Pappa fez uma gostosa
brincadeira  de  reflexão  com  todos  os  conselheiros  que  animou  a



confraternização.  E  assim  encerra  mais  um  ano  de  trabalhos  do  conselho
municipal de políticas culturais de Guaratingueta - (ComCult).
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