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CoMCult 

Ata da reunião ordinária 

Data: 09/09/2015 

Local: Secretaria de Cultura de Guaratinguetá  

Rua Sete de Setembro, 69 – Centro – Guaratinguetá – SP. 

 

 A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho Dr Ernesto Quissak, às 19h00, em 

segunda chamada, quando então, após a saudação dos presentes, foi lida e aprovada a 

ata da reunião anterior. 

 Os Conselheiros Titulares ausentes justificaram adequadamente suas ausências perante 

a presidência. 

 Em seguida foi sugerido pelo Presidente do Conselho Dr Ernesto Quissak, a discussão 

sobre a organização das setoriais dentro do Conselho. 

 Foi sugerido por vários membros do Conselho sobre como montar as setoriais, 

incluindo também pessoas, mesmo não sendo conselheiros. 

 Foi feita a sugestão de se realizar o cadastramento dos artistas das várias áreas, pela 

Secretaria com o apoio do Conselho. 

 Aconteceu a citação de que os grupos existentes na cidade e que são ativos, sejam 

fortalecidos, considerando que os mesmos já realizam eventos na cidade, durante todo 

o ano, aproveitando dessa forma que se crie uma agenda cultural anual, já incluindo 

estes vários eventos, produzidos por esses grupos. 

 Ocorreu a sugestão, da parte do Presidente do Conselho Dr Ernesto Quissak, que seja 

criado um “Conselho Vivo”, onde o CoMCult facilite com ações efetivas, a oferta de 

oficinas culturais nas escolas. 

 Devido ao não comparecimento do conselheiro Sr Edmundo de Carvalho, não foi 

realizada a palestra sobre o funcionamento do Conselho Gestor, programada desde a 

reunião ordinária anterior, realizada em agosto de 2015. 

 Enfim foi sugerido pelo Presidente do Conselho Dr Ernesto Quissak, que houvesse a 

discussão sobre a composição da mesa diretora do “CoMCult”. Foi lida pelo mesmo a 

função exercida em cada um dos cargos, que compõe a mesa diretora, ou seja, além da 

presidência, também a Vice-Presidência, 1º Secretário e 2º Secretário. 
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 Foi indicada a conselheira a Sra. Morena para o cargo de Vice-Presidente, a qual foi 

eleita para o cargo através da aprovação da maioria dos conselheiros presentes, através 

de votação. Da mesma forma foi indicado e eleito através de votação o conselheiro Sr. 

Celso Silva, para o cargo de 1º Secretário e da conselheira Sra. Fátima Marto para o 

cargo de 2ª Secretária. 

 Também foi apresentada a nova conselheira, representante eleita da classe da 

imprensa, Sra. Neusa Cipolli, como conselheira titular, sendo enfatizado que ainda fica 

em aberta a vaga para suplente da referida classe. 

 O Presidente do Conselho Dr Ernesto Quissak, solicitou ao conselheiro Wagner 

Henrique, vulgo Tibiu, uma lista de cadastramento de artistas através da “SABEN”. 

 Foi citado pelo Dr. Kimaid, membro do conselho, que seja sugerida a recuperação de 

vários painéis pela administração pública, entre eles o da Praça Conselheiro Rodrigues 

Alves e da Câmara Municipal, entre outros. 

 Ocorreu uma citação sobre a criação de um painel de divulgação de eventos culturais 

da cidade, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves. 

 A conselheira Sra. Maria Aparecida citou uma pesquisa sobre a manifestação artística 

de mulheres, de várias épocas distintas, enfatizando a arte do bordado. 

 A próxima reunião ordinária deverá ocorrer em 14/10/2015, com primeira chamada às 

18:45h e segunda chamada  às 19h. 

 Na pauta da próxima reunião ordinária, deverão ser discutidos sobre o “Conselho 

Vivo” e as formas de cadastramento dos artistas, por parte da Secretaria de Cultura 

com o apoio do CoMCult. 

 

 

 

_______________________________             ________________________________ 

                        Ernesto Quissak                  Celso Silva 

                             Presidente                Secretário 


