CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE
GUARATINGUETÁ
COMCULT
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO REGIMENTAL DE 11/09/2019)
Local: Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá (SP)
Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 – centro –
Guaratinguetá-SP

No dia 11 de setembro de 2019, em segunda chamada às 19:00 hs, nas dependências
da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá, a Presidente do Conselho, Terezinha
Barbosa Barreto iniciou os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária Regimental do
Conselho Municipal de Política Cultural de Guaratinguetá – COMCULT. Depois de
registrar e agradecer a participação de todos os presentes, e de confirmar que todos
os Conselheiros ausentes justificaram seu não comparecimento, iniciou os trabalhos
perguntando se todos estavam de acordo com a ata da AGO do dia 14 de agosto. Como não
houve sugestões para alterações e com pleno consentimento por parte do pleito, a Presidente
declarou legitimado o citado documento.

A Sra. Tereza levantou que alguns representantes do Poder Público ainda não haviam
tomado posse e que, segundo o regimento, três sessões ausentes sem justificativa
implicam na exclusão do membro do Conselho. Por sugestão do sr. Walter Addeo,
apoiada pela maioria dos presentes, ficou acertado que seria dada uma nova
oportunidade para todos os que não compareceram ainda a nenhum das sessões do
COMCULT 2019-2021, na AGO a ser realizada no dia 09/10/2019. Os ausentes terão
nova oportunidade para tomarem posse na próxima Assembleia Geral Ordinária neste
dia.

Seguindo a pauta, a Sra. Tereza apresentou dois nomes para comporem duas das vagas
ainda disponíveis na categoria Notório Saber, o do Sr. Flávio Augusto e da Sra. Cida
Mathídios. Ela relatou que o fato das cadeiras desta categoria estarem vagas, sendo
que poderiam estar ocupados por nomes representativos da cultura local, tornando o
Conselho ainda mais forte e preparado, a incomoda desde a gestão passada, quando
era uma das Conselheiras. Após pesquisa e levantamento junto à documentação
verificou-se que dois dos nomes que faziam parte desta categoria, ao lado do Sr.
Walter Addeo e da Sra. Marisa Papa nunca estiveram presentes nas sessões do
COMCULT. Descobriu-se que o Dr. Kimaide já havia pedido desligamento de suas
funções como Conselheiro, e que a Sra. Cida Castro, embora ainda conste entre os
relacionados da categoria, nunca se manifestou. A Sra. Tereza ressaltou que os dois
nomes por ela apresentados trarão experiência e disponibilidade de tempo para ajudar
a resolver os entraves e impasses do Conselho, que não são poucos. Fez um pequeno
resumo do histórico dos dois nomes e, em seguida, perguntou se alguém fazia alguma
objeção à indicação das pessoas citadas. Fez questão de frisar que a Mesa Diretora não
estava impondo esses nomes, que eles teriam que ser aprovados pelos demais
Conselheiros em votação, se for necessário. O Sr. Valter Addeo fez questão de frisar
que as 3 vagas da categoria Notório Saber indicadas pelo Poder Executivo estão
preenchidas, uma vez que a Sra. Cida Castro ainda não se desligou do mesmo,
restando as 3 vagas que os membros do COMCULT indicam.
O Sr. Addeo teceu muitos elogios à sugestão do nome da Sra. Cida Matídios e fez
restrição ao do outro candidato, pelo fato dele já ter feito parte do Conselho e pedido
pra sair. Justificou dizendo que sair é sempre a solução mais fácil, ressaltando que
independente de brigas ou problemas pessoais, o Conselho deve ser maior do que isso
tudo. A Sra. Tereza ressaltou que ela também renunciou ao cargo de Conselheira da
última gestão por não concordar com os rumos seguidos pelo Conselho naquela
ocasião. Lembrou que outras comissões sempre foram omissas em relação à esta
questão, e que com ela não seria assim. Inquiriu aos demais Conselheiros se tinham
mais nomes a serem sugeridos e decidiu-se que os Conselheiros terão até a próxima
AGO, em outubro, para sugerir outros nomes, que devem ser indicados através do
WHATTSAPP do COMCULT. Foi sugerido que, se alguém for indicar um nome que
apresente uma justificativa para sua escolha, fazendo um pequeno resumo da história
desta pessoa, para que os que não a conhecem saibam de sua trajetória.

Em seguida foi apresentado o relatório dos resultados obtidos pelos questionários
idealizados e aplicados pelo COMCULT junto às pessoas que compareceram à primeira
edição do PARTICIPA GUARÁ. A Sra. Tereza ressaltou que as respostas recebidas
possibilitaram traçar um painel rico em informações, que foi encaminhado ao Sr.
Daniel, da Secretaria de Governo, que já demonstrou profundo interesse em conhecer
os resultados dessa iniciativa do Conselho. Todos os Conselheiros receberão o relatório
em seus respectivos e-mails. A Sra. Tereza ressaltou que três pessoas que
responderam ao questionário fizeram questão de se identificar, para estreitar o acesso
do COMCULT às associações de bairros. Todos concordaram que a mobilidade do
projeto facilita muito esta aproximação. Sugeriu-se a criação de um crachá para
identificar os integrantes do Conselho.
Voltou-se a abordar o assunto da sede de COMCULT, e como viabilizá-la no menor
período de tempo possível para as reuniões do Conselho e para receber visitantes e
agendar encontros que venham a se transformar em novos projetos. A sra. Aline Carla
Damásio dos Santos (SECRETARIA DE CULTURA) voltou a conclamar os membros do
Conselho a ajudar na agilização da reforma do local, dizendo que se formos esperar
pela agenda da Secretaria de Obras o resultado pode demorar muito, o que não vem
ao encontro às necessidades do Conselho. A ideia de formarmos um mutirão voltou a
ser levantada e aceita.
Em seguida, a Sra. Tereza saudou a abertura da seção PROJETOS da atual gestão e
abriu espaço para que o Sr. João Athayde apresentasse seu projeto sociocultural
intitulado LUZ, que consiste em dar oportunidade e visibilidade a jovens com potencial
voltado para a fotografia e artes visuais. O Sr. João apresentou um breve histórico de
seu currículo profissional. O objetivo é “trazer luz pra quem já tem luz própria”, através
de vivências relacionadas com registros visuais. Ele defendeu que não se pode esperar
que apenas o Poder Público tome a iniciativa, mas que cada um de nós, como cidadãos
atuantes, podemos e devemos fazê-lo. O Sr. João Athayde reforçou que seja uma
maneira em que eles possam se manifestar e mostrar um lado de sua comunidade que
a cidade não conhece. “O céu é o limite”, enfatizou ele.

Encerrada a apresentação do projeto, entusiasticamente aplaudido por todos os
presentes, a Sra. Aline se declarou emocionada com a realização de um sonho que ela
tinha, que era justamente o de ver apresentado um projeto que viesse a ser uma
parceria entre o COMCULT e a Secretaria de Educação. E finaliza dizendo que a
apresentação desta primeira ideia representa um marco na história do Conselho. A
Sra. Mércia Vasquez ressaltou a necessidade de ir ao encontro das comunidades, sem
fazê-las se deslocarem dos locais onde residem. Ficou-se de se fazer os ajustes
necessários para viabilizar a implantação do projeto.

Abre-se a palavra para quem se inscreveu e o Sr. Walter Addeo ressaltou da
importância da divulgação do novo e-mail do Comcult, que é um dos poucos meios de
contato entre o Conselho e a população. Ficou acertado que a documentação do
Conselho que estava em posse do 2º. Secretário, Sr. Benê Carvalho será entregue ao
1º. Secretário, Sr. Euclydes Martins. Foi sugerida a cópia do pen drive que contém toda
a documentação digitalizada e respondido que a cópia já foi providenciada e será
entregue à Sra. Tereza assim que estiver atualizada. Aproveitamos a oportunidade
para divulgar o novo e-mail oficial do Conselho: comcult2019@gmail.com. A
divulgação deste e-mail é fundamental para termos a resposta dos cidadãos às nossas
iniciativas, sendo de extrema importância que todos os Conselheiros peçam a quem
puder para ajudar a tornar esta ferramenta conhecida por todo mundo.

A Sra. Tereza informou que a próxima Assembleia Geral está marcada para o dia
09/10/2019, no mesmo local e horário. Agradeceu mais uma vez a presença de todos e
deu por encerrada a Assembleia que vai relatada e assinada por mim, EUCLYDES DA
CUNHA MARTINS, 1º. SECRETÁRIO DO COMCULT 2019/2021
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Presidente/ Comcult
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