CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE GUARATINGUETA

COMCULT
Local: Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá-SP
Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 - centro, Guaratinguetá-SP
A presente Pauta, por força do Art. 4°, §2°,§3°, §4° do Regimento Interno do
Comcult deve conter Expediente e Ordem do Dia

ATA DE POSSE DOS CONSELHEIROS PARA A GESTÃO 2019/2021
DO COMCULT
Guaratinguetá, 24 de junho de 2019
Aos 24 de junho de 2019, nas dependências da secretaria de cultura, endereço
acima às 19h00min, a presidente do CoMcult, até esse momento Inês Moraes,
dá início a reunião extraordinária apresentando a mesa diretiva da gestão
2017/2019 para os presentes e distribui as lembranças aos conselheiros desta
gestão, que não compareceram na confraternização da ultima reunião
ordinária,
Logo em seguida da inicio a cerimônia de posse dos conselheiros do Poder
Público, os conselheiros da sociedade civil para a gestão de 2019/2021aos
conselheiros eleitos em 03 de junho de 2019. Primeiro apresenta os
conselheiros de notório saber anunciando que eles já pertenciam a gestão
2017/2019 e continuariam nesta gestão de 2019/2021 por eles serem
vitalícios. Chama primeiro o conselheiro de notório saber Walter Addeo,
Marisa Papa e Maria Aparecida Castro. Anuncia a saída do Dr. Antonino
Kimaid e a ausência da conselheira Maria Aparecida Castro ambos de notório
saber.
Logo em seguida são chamados os conselheiros titulares e os suplentes do
poder público descrito nessa ordem:

Secretaria Municipal de Educação
Titular Letícia Ma. Nogueira

Suplente Felipe Nogueira

Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular Priscila Aparecida de Oliveira
Suplente Marcelo Rodrigues Fernando da Silva- Ambos não compareceram
Secretaria de Comunicação Social teve a indicação como
Titular Ricardo Abissi Bichara não compareceu
suplente Rodrigo de Castro Roma, ficando só uma pouco na reunião.
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania teve como a indicação
Titular Dra. Karine Beatriz Ribeiro,
suplente Dra. Adriana Viviane Montenegro Maia, (suplente não compareceu)
A Secretaria de Turismo e Lazer teve a indicação como
Titular Vera Lúcia Pereira de Oliveira
Suplente José Reginaldo J. Trindade - somente o titular compareceu
Secretaria Municipal de Cultura teve como indicação
Titular Aline Damásio dos Santos,
suplente Wellington Vilanova.
Secretaria Municipal de Planejamento Coordenação e Habitação teve
como indicação
Titular a arquiteta Mariana Monteiro Maitá
Suplente Sônia Maria de Oliveira Santos Romeo, ambas não compareceram.
Logo em seguida a Presidente Inês Moraes começa a chamar os conselheiros
da sociedade civil eleitos nos seguintes quesitos culturais:
Artes Visuais –03 vagas

João Carlos dos Santos Athayde- Titular
Mércia Severina Vasques da Silva- Titular
João Pedro da Costa (Japa) Não tem suplente
Artes Cênicas – 02 vagas
Rosalice G.Filippo Fernandes- Titular
Eliezer Rosa- Titular
Lincon Eder dos Santos Leite( Lincon Café )- Suplente
Larissa Rodrigues Dias Machado- Suplente
Movimentos Populares – 03 vagas
José Antonio dos Santos Almeida- Titular
Luis Thadeu Gonçalves da silva- Titular
Daniel Aragão ( Mestre Calango ) - Titular -não compareceu ausência
justificada
Fabíola Ferretti Buono Cerbino - suplente
Célia Regina Ávila de Andrade - Suplente
Matheus de. Carvalho - (Matheus Werneck) - Suplente
Setor Musical – 02 vagas
Thereza Barbosa- Titular
José Benedito F. Dos Reis (Dunga do Cavaco) Titular - Não compareceu.
Cristina Maria Torres Vieira-Suplente (ausência justificada ) - suplente
Wellington Barros de Castro- Suplente
Setor Literário- 02 vagas
Jorge Abdalla- Titular -(desistiu de ser empossado conselheiro titular de
literatura)

Euclides Martins da Cunha- Titular (Euclides Martins)
Suplente
José Augusto Pereira da Cruz (Prof. José Augusto)
Tiago Raul Feijó da Silva
Associação de Bairro- 03 vagas
Abellim Aparecida Bettoni de Siqueira (UNISAB) Titular
Luciana Cristina de Siqueira- (LUCRIS)- Titular- Sociedade independente
Jeferson Alex Rangel (UNISAB) suplente - não compareceu
Imprensa Local- 01 vaga
Benedito E.G. Carvalho Filho (Benedito Carvalho) - Titular
João Victor Vasconcelos Montenegro (Victor Montenegro) - suplente
Movimentos Sociais- 01 vaga
AdrianoFrancisco Zappa (DJ ZAPPA)- Titular
Antonio Carlos Galhardo suplente – Não compareceu
FATEC, FEG e Associação Comercial não indicou ninguém.
A presidente do CoMcult informa que os conselheiros que se apresentaram ao
serem chamados estão empossados. Jorge Abdalla agradeceu por ter sido
eleito como conselheiro, mas se retira do conselho por problemas particulares
passando a vez para a próxima cadeira, sendo Euclides Martins da Cunha
titular e o prof. José Augusto, primeiro suplente Thiago Raul Feijó da Silva, e
segundo suplente um outro conselheiro que não teria sido eleito. Terminada a
primeira parte dos trabalhos onde a presidente Inês Moraes da posse aos novos
conselheiros eleitos, a presidente Inês Moraes passou para a segunda parte da
pauta referente a eleição de um presidente interino que deverá responder pelos
trabalhos do Conselho até a tomada de posse definitiva da nova diretoria ainda
a ser eleita. Por unanimidade foi escolhido o conselheiro Walter Cezar Addeo
para ocupar essa interinidade que aceitou a incumbência. Inês Moraes então
agradeceu a todos pelo apoio dado a sua gestão e passou a palavra ao
presidente interino. Este se apresentou ao plenário e em seguida informou que

lhe cabia dar início aos trabalhos para que se discutisse a formação das chapas
que iriam competir pela mesa diretora. Informou que as chapas deveriam ser
formadas por quatro conselheiros: um presidente, um vice-presidente, um
primeiro secretário e um segundo secretário. Enfatizou que deveriam procurar
compor chapas que tivessem afinidades intelectuais entre seus membros para
que, se eleitos, pudessem trabalhar de maneira ordenada e eficiente em prol de
um Conselho unido, independente e soberano, fortalecendo assim a gestão
cultural da cidade. Neste momento, o conselheiro Wellington Vilanova (Tom)
arguiu que se poderiam formar chapas abertas e não fechadas. Todos que
quisessem se candidatariam para os cargos e os mais votados comporiam uma
chapa final. Walter Cezar Addeo contra-argumentou que tal chapa assim
formada correria o risco de criar incompatibilidades entre seus integrantes,
pois o resultado final não seria fruto de uma escolha prévia e ponderada entre
eles. O conselheiro João Athayde pronunciou-se, então, no sentido de uma
situação mediana entre as duas propostas; que se elegesse uma dobradinha
Presidente-Vice Presidente e outra com Primeiro e Segundo Secretário e
depois se unisse os dois blocos mais votados. Walter Cezar Addeo
argumentou que a situação permaneceria a mesma da situação da chapa aberta
total, apenas minimizada. João Athayde reconsiderou e retirou a proposta.
Neste momento, Jorge Abdalla, que havia anteriormente pedido oficialmente
exclusão de seu cargo de titular da área de Literatura, falando apenas como
cidadão presente, teve a palavra autorizada e sugeriu que se pusessem em
votação as duas propostas. Chapa aberta e chapa fechada. Venceu a proposta
de chapa fechada. Neste momento o conselheiro Euclydes da Cunha Martins
pediu a palavra e disse que seria muito difícil para os conselheiros novos
formarem chapas, pois eles desconheciam o regimento do COMCULT e não
sabiam ainda quais as obrigações e deveres dos membros da diretoria
previstos no regimento. Walter Cezar Addeo concordou e disse, então, que
todos iriam primeiro receber cópias do Regimento para leitura e análise e só
depois encaminhariam suas chapas na próxima Assembleia Geral Ordinária
prevista para o dia 10/07/2019. Neste momento a funcionária Lucrécia Boueri
lotada na Secretaria de Cultura e que deu apoio logístico e material às
eleições, tomou a palavra e informou que já havia se antecipado e criado um
grupo de WHATSAPP com o nome de todos os novos conselheiros e nele iria
informar como se poderia acessar o regimento do Conselho para consulta,
além de leis e atas. Confirmou-se então que as chapas seriam apresentadas em
10/07/2019. Walter Cezar Addeo ia dar por encerrada a sessão quando Inês
Moraes pediu novamente a palavra para seus agradecimentos finais e
despedidas da sua gestão, tendo sido aplaudida. Após esta fala foi dada por
encerrada a sessão desta Assembleia Geral Extraordinária com Posse dos
Novos Conselheiros e eleição de um Presidente Interino e foi lavrada a
presente ata.

Presidente do Conselho

Inês Moraes

Primeira secretária do Conselho - Fatima Marto
Segunda secretária do Conselho - Ma. Aparecida Machado Santos ( Cida
Mathídeos)
Deixando de assinar o Sr. Distéfano Bastos, vice-presidente do conselho por
estar ausente.

