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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DE 2019

Na última reunião dia 11 de junho de 2019 as 19h00min h nas dependências
da  secretaria  de  cultura,  o  conselho  municipal  de  políticas  culturais  de
Guaratinguetá,  comcult  a  mesa  diretora,  o  conselheiro  Claudir  Coelho,  o
Conselheiro de notório saber Walter Addeo, a Conselheira Gertrudes Grecco,
a conselheira Lucylene Credidio e um convidado da conselheira participaram
da reunião , o convidado fez um ensaio com ela que cantou no final. A Ata foi
aprovada  por  todos  os  presentes,  como  o  conselheiro  Walter  Addeo  não
conseguiu ler  a ata que a  presidente do conselho Inês Moraes teve com o
Prefeito Marcus Soliva;   a presidente Inês Moraes reportou ao conselheiro
Walter Addeo os tópicos discutidos em reunião com o prefeito: explicou o
porquê deixou o plano de cultura com o prefeito Marcus Soliva e este disse
que muita coisa não estava sabendo. O conselheiro Walter Addeo não achou
problema  algum  nessa  atitude  da  presidente  Inês  Moraes  e  ressaltou  que
quando  mandamos  o  plano  de  cultura  para  a  secretária  de  cultura  Aline
Damásio  já  deveríamos  ter  enviado  um  para  o  prefeito  também.  O  vice-
presidente  Distéfano  Bastos  relatou  sobre  as  correspondências  recebidas,
informou aos presentes o desenvolvimento da lista de presença de 2017 até
2019, estando por setor, informando também que todas as informações estão
em seu computador e o próximo presidente que assumir ele enviará o pen
drive com todas as informações pertinentes do conselho de cultura. Ressalta
que dos ofícios expedidos, do numero 30 ao numero 36 que o conselho emitiu,
houve duplicidade da numeração. Ficando registrado como 31-A e 31-B, pois
não havia conhecimento da sequência numérica do vice-presidente com os que
eu, Fatima Marto e a presidente estávamos elaborando sendo assim, a próxima
numeração de ofício pela próxima gestão 2019/2021 será o nº 37.

O vice-presidente Distéfano Bastos leu os ofícios enviados aos quatro (04)
conselheiros de notórios saberes com o conteúdo de interesse em continuar no
conselho de cultura nesses próximos vinte e quatro (24) meses e as respostas
foram:  O  conselheiro  Walter  Addeo  deseja  continuar  no  conselho,  O
conselheiro Antonino Kimaid cedeu seu lugar para quem quiser ocupa-lo com
mais participação, a Conselheira Maria Aparecida Castro deseja permanecer,
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o  conselheiro  Walter  Addeo  aponta  o  problema  de  sua  participação  no
conselho porque ela nunca veio e pelo regimento interno ela já estaria de fora
do conselho.  A Presidente Inês Moraes, em relação a esse assunto sugeriu
deixar para que a próxima gestão resolvesse, e sugeriu para que seja colocado
em pauta  na  primeira  reunião  da  nova gestão  esse  assunto.  A conselheira
Marisa Sasso Pappa deseja continuar faltando somente a sua assinatura no
oficio que será feito após o seu retorno. Outro assunto que o vice-presidente
relatou foi  que durante a  eleição a Secretaria  de  cultura  enviou ofícios  às
secretarias que, por lei devem ter conselheiros do poder público presentes no
conselho solicitando os novos indicados para compor o Comcult na gestão
2019/2021. A presidente do conselho de cultura disse que essas solicitações
foram  solicitadas  pelo  ComCult,  a  presidente  ressalta  que  foi  ela  que
protocolou esses ofícios na prefeitura.  O vice-presidente informa os nomes
dos  conselheiros  do  poder  publico  que  irão  compor  a  nova  gestão  de
2019/2021: Secretaria de Educação,Titular Letícia Ma. Pará e suplente Felipe
Nogueira;  Secretaria  de  Assistência  Social  indicaram como titular  Priscila
Aparecida  de  Oliveira  e  suplente  Marcelo  Rodrigues  Fernando  da  Silva;
Secretaria  de  Comunicação  Social  teve  a  indicação  como  titular  Ricardo
Abissi Bichara e suplente Rodrigo de Castro Roma; A secretaria Municipal de
Justiça e Cidadania como titular a Dra. Karine Beatriz Ribeiro e suplente a
Dra. Adriana Viviane Montenegro Maia; Secretaria municipal de Turismo e
Lazer indicaram como titular Vera Lúcia Pereira de Oliveira e suplente José
Reginaldo J. de Trindade;  para a Secretaria municipal de Cultura foi indicado
como titular a secretaria Aline Karla Damásio dos Santos e como suplente
Wellington Vilanova;  secretaria  municipal  de Planejamento Coordenação e
Habitação foi  indicada como titular  a  arquiteta  Mariana Monteiro  Maitá  e
como  suplente  Sônia  Maria  de  Oliveira.
A Presidente Inês Moraes informou que, um outro ponto  ela apresentou para
o  Prefeito  Marcus  Soliva  ela  sugeriu  ao  prefeito  que  fossem  realizadas
reuniões  semestrais  com  o  prefeito,  ComCult  e  a  secretária  de  cultura;
solicitou ao prefeito também para que orientasse o poder público para que não
faltassem nas reuniões ordinárias do conselho por ser uma reunião realizada
uma vez por mês e com uma hora e meia de duração somente (01h30min h), e
nesta  gestão  que  se  encerra  muitos  conselheiros  do  poder  público  não
compareceram, e enfatizou, que nem mesmo nós do conselho  sociedade civil
Ressaltou ao prefeito que a mesa diretiva e os conselheiros somos voluntários
e  do  poder  público  quem  mais  participava  era  a  Dra.  Soraya  Filippo  do
jurídico. O conselheiro Walter Addeo disse que a próxima gestão irá ser mais
severa à isso e procurará seguir as regras do regimento interno. O conselheiro
parabenizou a  iniciativa  de  conseguir  a  nomeação antes  da eleição porque
assim poderão tomar posse junto com os eleitos , o perigo seria  se no dia da
posse  eles  não  estivessem  presentes.  O  vice-presidente  Distéfano  Bastos,
informa que nesta lista de 58 conselheiros está faltando a FEG e a FATEC,



eles  já  têm o  ofício  enviado  nos  mesmos  moldes,  faltando  só  essas  duas
instituições devolverem os ofícios com suas indicações e Informou também
que o conselho tem 18 cadeiras do poder público.

A presidente Inês Moraes passa a ler o item 01 da pauta, que trata sobre a
matéria  de  uma  propositura  que  a  conselheira  Maria  Aparecida  Machado
Santos  (Cida  Mantídeos)  levantou  sobre  o  Museu  Conselheiro  Rodrigues
Alves, a presidente Inês Moraes informa que esteve no museu Conselheiro
Rodrigues  Alves  para  ter  informações  como  se  encontrava  o  museu,  a
presidente fez o relatório e leu à todos os presentes. Após a leitura do relatório
final  do  balanço  geral  do  museu  Histórico  e  pedagógico  Conselheiro
Rodrigues Alves, esse relatório estará fazendo parte dos arquivos do Comcult.
A presidente Inês Moraes informa ao pleno que o acervo está armazenado por
proteção e segurança e  este  local  se  chama reserva técnica.  O conselheiro
Walter Addeo pergunta aonde seria essa reserva técnica e a presidente Inês
Moraes informa que fica no porão do Museu Conselheiro Rodrigues Alves e
que foi levada até essa reserva pela funcionária do Museu Rosa Virginia Cruz
Souza   para  conhecimento;  a  presidente  relata  que  o  acervo  está  todo
restaurado e  coberto. O conselheiro Walter Addeo questiona que o porão do
museu Conselheiro Rodrigues Alves, não pode ser chamado de reserva técnica
porque não tem climatização, tem papéis nas caixas, tem umidade no local
além de ter bichos como ratos, traças e o que está lá são os documentos. A
conselheira Maria Aparecida Machado Santos (Cida Madhideos) acredita que
tenha passado por uma higienização e algum tratamento e Walter alega que só
saberíamos do estado desses documentos abrindo as caixas para ver o estado
em que estão os papeis. A presidente Inês Moraes informa que foi verificar
isso como um trabalho realizado e  antes de deixar a gestão e que a estamos
entregando  com mais este ítem realizado; a  próxima gestão poderá continuar
esse trabalho oficiando para verificar de novo o estado do acervo com  para
que se possa saber o estado em que estão os documentos. A presidente Inês
Moraes informou que lá no museu não está legal e que presenciou um curto
quando a funcionária foi acender a lâmpada. Solicita à Walter Addeo, por ele
ser conselheiro vitalício e estará na próxima gestão, que informe esse assunto
à próxima gestão. Eu Conselheira Fatima Marto informo que em oportunidade
de conversa com o Sr Joaquim Fagundes ,que era coordenador pedagógico do
Museu Conselheiro Rodrigues Alves, ele ficou horrorizado em saber como
estavam sendo armazenados esses documentos lá no porão e tem certeza de
que  esses  documentos  vão  se  perder  em  vista  dos  bichos  que  lá  tem,  o
conselheiro Walter Addeo disse que se corre o risco de perder documentos do
século  passado.  A  conselheira  Maria  Aparecida  machado  Santos  (Cida
Mathídeos),  disse  que  o  Sr  Joaquim  Fagundes  apresentou  em  vídeo  ou
fotografia a situação que estava lá e ficou horrorizada e a Srª Rose Schimidt,



foi a última fincionária que trabalhou na restauração dos documentos antes de
todos serem demitidos pelo Estado.

A presidente do conselho de cultura leu em pleno a carta  em que a mesa
diretiva  enviou  por  e-mail,  às  três  conselheiras  ,que  pediram
desligamento,Rosalice Filippo, Thereza Barbosa, Rosângela Canuto fizessem
então uma carta oficializando o pedido de seus desligamentos do conselho de
cultura.  As três conselheiras Teresa Barbosa, Rosalice Filippo e Rosângela
Canuto, solicitaram seu desligamento do ComCult  pelo grupo do Whassapp
somente e,  após um assunto ter  sido  levantado pela conselheira  Lucylene
Credidio  sobre  em que  situação  estaria  à  aprovação  do  regimento  interno
trazido pela  comissão do regimento  interno para  votação,  esse  assunto  foi
esclarecido  que  a  aprovação  do  regimento  interno  ficaria  para  a  próxima
gestão. A conselheira Lucylene Credidio questiona que se candidatou de novo
por não ter concluído duas (02) gestões inteiras, o que não aconteceria com os
conselheiros dessa gestão que só poderiam se candidatar depois de dois anos.
O caso das conselheiras que solicitaram seu desligamento, elas ainda estão
conselheiras por não entregarem a carta de desligamento conforme protocolo.
Elas  solicitaram  desligamento  dessa  gestão  e  nada  as  impediu  de  se
candidatarem para a próxima gestão, o que aconteceu, e elas, estão deixando o
conselho hoje como todos os conselheiros dessa gestão não as impedindo de
se candidatar para a próxima gestão.  O conselheiro Walter Addeo explica que
precisamos sempre separar o que realmente é de fato e o que é de direito. E o
documento  de  desligamento  delas  nunca  apareceu,  e  legalmente  elas
continuaram até hoje como conselheiras e que poderiam se candidatar de novo
por só terem sido conselheiras por dois anos e ressalta que a presidente nem
precisaria  fazer  essa  carta  pedindo  à  elas  que  se  desligassem via  carta  A
presidente Inês Moraes diz que fez questão de enviar essa carta à elas e que
fosse  registrado  em  ata  e  vê  essa  atitude  das  conselheiras  como  uma
deselegância, ressaltou também que não responde certas questões em grupo e
sim em pleno e que as conselheiras saíram por picuinha.  Logo em seguida o
vice-presidente Distéfano Bastos divulga a classificação da eleição de 2019 à
2021:

ARTES  VISUAIS
João Carlos s. Athaíde (JOÃO ATHAÍDE) 192 votos.

Mércia Severina Vasques da Silva, 128 votos.

João  Pedro  da  Costa  (Japa)  105  votos
A conselheira Maria Aparecida Machado Santos (Cida Mathideos) lembrou
em pleno que no regimento antigo a setorial de artes visuais são dois titulares
e um suplente a presidente Inês Moraes disse que a nova lei é três titulares.



ARTES  CÊNICAS
Rosalice Filippo 161 votos

Eliezer Rosa 109 votos

Lincoln Eder dos Santos (Lincoln Café) 77 votos SUPLENTE

Larissa Rodrigues D. Machado 51 votos SUPLENTE

MOVIMENTOS  POPULARES
José Antonio dos Santos de Almeida 84 votos-Titular

Luis Tadeu Gonçalves da Silva 84 votos-Titular

Daniel Aragão (Mestre calango) 74 votos-Titular

Fabíola Ferreti Bueno 37 votos SUPLENTE

Célia Regina Ávila 31 votos SUPLENTE

Matheus Werneck 22 votos SUPLENTE

SETOR  MUSICAL
Thereza Barbosa 104 votos

Dunga do Cavaco 100 votos

Cristina Ma. Torres Vieira (CORI) 97 votos SUPLENTE

Wellington Barros de Castro 51 votos SUPLENTE

SETOR  LITERÁRIO
Jorge Abdalla 144 votos

Euclides Martins 104 votos

Prof. José Augusto 89 Votos SUPLENTE

Thiago Raul Feijó da Silva 74 votos SUPLENTE

ASSOCIAÇÃO  DE  BAIRRO
Abelim  Aparecida  Vetori  (UNISAB)  162  votos
Luciana Cristina dos Santos (LUCRIS ) 107 votos

Jeferson Alex Rangel (UNISAB) SUPLENTE



IMPRENSA
Benê Carvalho 198 votos

LOCAL João Victor Montenegro 188 votos SUPLENTE

MOVIMENTOS  SOCIAIS
Adriano Francisco Zappa (DJ ZAPPA) 145 votos

Antonio Carlos Galhardo 95 votos SUPLENTE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL NÃO INDICOU NINGUÉM

O conselheiro  Walter  Addeo indicou um problema na  apuração dos  votos
onde a Secretaria de Cultura montou uma contagem de votos.  Apontou falha
na contagem pelo ComCult  dizendo que o ComCult tinha de montar uma
equipe de contagem de votos do próprio conselho para poder confrontar os
dois lados, ( a secretaria e o conselho), e não podia ser só a secretaria de
cultura  contando,   e  argumenta  porque  se  por  acaso  houvesse  erro  pela
contagem da secretaria de cultura não haveria confronto possível, só houve
uma contagem.  A presidente Inês Moraes disse que ficou acompanhando a
contagem, o conselheiro Walter Addeo alertou sobre a diferença entre estar
acompanhando a apuração e outra coisa é você estar com os mapas contando,
dando assim a possibilidade do confronto dos mapas  e o único jeito de provar
que  a  contagem estava  correta  era  se  estivessem com um segundo  grupo
contando ,pois  se não tiver um segundo grupo contando não tem confronto.
Você tem de confiar no que eles contaram, e dá um exemplo, se houver um
erro,  ficaria  por assim mesmo.   O conselheiro Walter  Addeo informa que
tentou fazer a  sua contagem, mas percebeu que a contagem estava insana,
ficando  contra  a  contagem  de  votos  depois  da  eleição  e  sugeriu  que  se
fizessem a contagem no dia seguinte, mas todos foram contra, preferindo fazer
a  contagem  no  dia  da  eleição  mesmo.  Se  fosse  aceito  que  se  fizesse  a
contagem no dia seguinte seria melhor porque seria feito com a cabeça fresca
e permitindo que outras pessoas pudessem assistir. A presidente Inês Moraes
argumentou de todos os esforços realizados tanto pela secretaria de cultura
quanto pelo conselho de cultura  que houvesse apenas uma contagem,  poderia
ter  duas contagens mas  não tinha conselheiros  disponíveis.  O conselheiro
Walter Addeo esclarece que neste caso a presidente poderia escolher pessoas
da sociedade civil para colaborar com a contagem.

No último ítem da pauta  a  Presidente  Inês  Moraes  faz  os  agradecimentos
dessa  gestão  agradecendo  todos  os  esforços  dos  conselheiros  e  passou  a
palavra  ao  vice-presidente  Distéfano  Bastos,  onde na  próxima gestão  que,
quem vai fazer os ofícios com a listagem completa da lista de presença e pedir
para o prefeito fazer a portaria poderá ser a secretaria de cultura, mas poderá



também a próxima mesa diretora fazer porque os ofícios estão com a mesa
diretiva do conselho. O conselheiro Walter Addeo orientou ao vice-presidente
que  se  pode  fazer  uma  extraordinária  de  posse  não  precisando  esperar  a
próxima reunião ordinária, avisando à todos os novos conselheiros.  Quem
mandou os nomes até o dia da posse entrará na lista que vai para o prefeito,
quem não mandou o nome,  quando mandar mandar-se-á em um apêndice
para o prefeito e ele publicará só aqueles nomes depois.  Diz isso porque uma
pessoa não pode segurar todos os conselheiros, se por acaso a FATEC não
mande, e ressalta que é o que vai acontecer, ela não pode segurar a publicação
de todos os conselheiros. E recomenda para o vice-presidente o que for obtido
até o dia da posse que se façam os ofícios e mandem para o prefeito, pois
assim vocês fecham a sua gestão,  dando posse e publicando no diário oficial
da cidade  e quem não mandar o nome pra vocês, não é problema dessa gestão
e sim da outra gestão. Se por acaso eles mandem dois meses depois, a nova
gestão manda o ofício só com aqueles nomes e se pede publicação como um
adendo.  O conselheiro Walter Addeo orienta também a mesa diretiva que
escolha  o dia  da  posse  dos novos  conselheiros  e  assim que eles  tomarem
posse,  vocês  imediatamente  mandam  o  ofício  para  o  prefeito  pedindo
publicação no Diário Oficial não ficando dependendo de ninguém;  solicita
que seja feita uma extraordinária ainda nesse mês de junho. O vice-presidente
Distéfano Bastos passa a palavra à mim Fatima Marto primeira secretária do
ComCult. E digo aos presentes que me senti muito orgulhosa de participar
desse  conselho  de  cultura  muito  rico  e  agora  os  outros  conselheiros
continuarão  nossa  jornada,  eu  passo  a  palavra  para  a  conselheira  Maria
Aparecida  Machado  Santos,  segunda  secretária  (Cida  Mathideos)  que
agradeceu o aprendizado adquirido por entrar sem ter conhecimento nenhum
embora já ter presidido o conselho do fundo social e que agora voltou a fazer
parte do conselho. A visão da conselheira Cida Mathídeos no conselho, é que
a educação e o conselho de cultura têm de andar muito ligadas em nível de
projetos e trabalhos com as crianças.  A presidente pergunta se mais algum
conselheiro  gostaria  de  se  expressar.
O Conselheiro Claudir Coelho elogiou a organização e a sistematização, e diz
que  o  conselho  evoluiu,  e  criticou  que  os  conselheiros  indicados  não
participaram com tanto interesse como deveria.  Comentou também sobre a
Lei Rouanet e ressalta para que o conselho seja forte, tem de ter os pés no
chão.  A presidente  Inês  Moraes  parabeniza  todos  os  conselheiros  atuantes
com  suas  proposituras,  que  trabalharam  para  a  construção  e  evolução  do
conselho  de  cultura.  E  lamenta  por  aqueles  que  não  participaram  tão
ativamente com suas proposituras.

A conselheira Gertrudes Grecco ressalta logo em seguida que as coisas boas
deverão continuar.



 O vice-presidente Distéfano Bastos informa que a partir do dia 22 pedirá o
seu desligamento no grupo do whassapp.

O conselheiro Walter Addeo informa ao vice-presidente que não será preciso
fazer  isso,  que  todos  os  conselheiros  que  não  farão  parte  da  nova  gestão
estarão fora do grupo do ComCult. E diz que vai sugerir para a nova gestão
que seja feito dois grupos, um com assuntos somente culturais e outro com
assuntos sociais.                                                                          

Finalizando esta reunião a presidente Inês Moraes coloca o vídeo criado por
sua  própria  autoria  sobre  os  melhores  momentos  do  conselho,  distribui  a
insígnia  para  todos  os  conselheiros  presentes  e  no  salão  nobre  acontece  a
confraternização com fotos e despedidas.
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