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ATA DA REUNIÃO DE COORDENADORIA REGIONAL DA AREA DE ARTES 

DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016, NACIDADE DE JUNDIAI-SP. 

Simone iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e ressaltou a importância da participação nas 

reuniões que a Federação está promovendo, a fim de fortalecer o trabalho realizado pelos Conselhos. Em 

seguida Simone destacou com o grupo que este ano estamos no ano dos Festivais e que 16 Conselhos 

realizaram os Festivais Regionais. Destaque especial foi dado ao XIV Festival Estadual Nossa Arte, 

realizado no período de 13 a 16 de julho, na cidade de Taubaté. Agradeceu a Equipe envolvida no evento, 

informando aos coordenadores presentes que a Federação deslocou praticamente toda equipe da Federação 

para trabalharem no Festival e um grande grupo de voluntários foi envolvido no evento. Destaque também 

foi dada a APAE de Taubaté que se organizou de tal forma a proporcionar condições para atendermos 

todas as necessidades. Na sequência Simone abriu palavra para que os coordenadores pudessem destacar a 

apreciação solicitada na pauta da reunião para os presentes. De forma geral todos destacaram a logística 

do evento, alojamento, alimentação como pontos muito positivos, facilitando a organização das 

delegações participantes e proporcionando maior tranquilidade a todos. Foi com grande relevância dado 

um destaque especial pelos coordenadores, aos cuidados com a equipe de saúde disponível durante todo o 

Festival. Um ponto de dificuldade         apresentado foi à manutenção dos banheiros, onde ficaram 

entupidos dificultando o uso e trazendo alguns desconfortos. Roberto, responsável pela logística do 

Festival disse que este foi um ponto de preocupação desde o começo da organização do evento e que era 

esperado alguns problemas, até porque no dia a dia o uso no próprio local não é por um volume de 

pessoas, como foi o Festival. Mesmo assim, de forma geral os problemas foram pequenos. Na apreciação 

apresentada pelos coordenadores, também foi dado destaque especial a estrutura de palco oferecida, 

abrangendo som, iluminação e estrutura especialmente preparada para o evento. Odair do Conselho de 

Pirassununga ressaltou que a estrutura oferecida ele nunca viu em eventos Estaduais que costuma 

participar. Simone destacou que a estrutura foi orçada pela Federação tendo em vista todas as 

necessidades apresentadas, para que tudo ficasse à altura dos artistas que iriam se apresentar e que a 

organização técnica deu atenção especial a este ponto. Silvia do Conselho de Batatais sugeriu que a 

entrega das medalhas seja feita após cada apresentação de palco, pois os artistas vibram com as medalhas. 

Simone destacou que a comissão observou este ponto também e que já fica uma sugestão para o próximo. 

A coordenadora de Taquarituba sugeriu que para o Festival Estadual fosse acrescentado premiações 

individuais como: melhor figurino, melhor desempenho, melhor artista, entre outros pontos que possam 

valorizar o trabalho realizado pelas APAES. Bruna do Conselho de Ourinhos sugeriu mudanças no gênero 

de artes musicais, separando as várias modalidades, favorecendo a avaliação dos jurados e Irineu do 

Conselho de Miracatu acrescentou que devemos orientar as APAES a explorarem mais a voz na música. 

Simone ressaltou que já é antiga a sugestão da mudança no gênero de artes musicais e solicitou que com 

relação as questões técnicas encaminhem sugestões para que possamos elaborar ofício à Coordenação 

Nacional, sugerindo as mudanças, pois o regulamento é elaborado e aprovado pela FENAPAES. Silvia 

solicitou um checklist para facilitar as sugestões com relação ao Regulamento e Simon e ficou de 

providenciar para encaminhar por e-mail aos coordenadores. Neto, coordenador de arte da APAE de 

Martinópolis se apresentou ao grupo, informando que Martinópolis assumiu como Conselho no lugar de 

Rancharia. Simone se colocou à disposição de Neto para as informações a respeito da área de arte e 

solicitou o número do telefone para acrescentá-lo no grupo dos coordenadores no WhatsApp. Simone 

Follador falou sobre a importância dos coordenadores reforçarem com as APAES que todas devem ter no 

calendário organizado anualmente a previsão dos eventos oficiais do movimento de nosso Estado e que é 

fundamental, criarmos oportunidades de participação. Foram sugeridos pelo grupo a realização de 

atividades regionais, como mostras de talentos, exposições entre outros. Karla sugeriu que se elaborasse 

http://www.apaesaopaulo.org.br/


For 122 Rev 01  

_________________________________________________________________________________ 
 

Rua Demar Tozzi, 340  –  São Joaquim  – CEP 14406 -358  – Franca – SP 
Tel.: (16) 3403-5010 – Fax: 3403-5015 

e-mail: federacaosp@gmail.com - site: www.apaesaopaulo.org.br 

  

um calendário oficial para publicação no site da FEAPAES e que este fosse alimentado pelas APAS do 

Estado com os eventos regionais, facilitando a troca de experiência e a participação das APAES. 

Aproveitou a oportunidade para informar que a Federação os coordenadores desenvolvessem ações 

durante o mês do Setembro Verde. Luciano do Conselho de Lençóis Paulista, falou sobre a importância da 

realização de atividades regionais, visando a oportunidade para os artistas se prepararem para a etapas 

maiores, como o Festival Estadual. Desta forma, se sentem mais seguros. Lídia do Conselho de Nova 

Odessa sugeriu que fosse feita uma apreciação com os artistas, dando voz às sugestões e melhorias. 

Simone lembrou que podemos realizar esta atividade em parceria com o grupo de Autodefensoria e ficou 

de articular com Karla esta ação. André do Conselho está na segunda edição do Setembro Verde e que os 

trabalhos inscritos no Festival em Taubaté, estarão fazendo parte de uma exposição no Memorial da 

Inclusão durante o mês de setembro. Que o evento terá sua abertura oficial no dia 01/09, com a 

apresentação da APAE de Mogi das Cruzes, primeiro lugar em Artes Musicais. Esta ação também 

valorizará os artistas do Festival. Na oportunidade Simone incentivou que de Várzea Paulista se 

posicionou com o grupo, destacando que o envolvimento do Conselho é fundamental para que as APAES 

participem das atividades. Simone solicitou que os coordenadores encaminhem até o dia 30/09 em seu e-

mail, sugestões para temas de capacitação, cursos e oficinas para o ano de 2017, pois estará passando para 

o departamento de cursos da Federação e finalizou convidando o grupo para participarem do 2º Seminário 

Integrado que será realizado em Americana nos dias 22 e 23 de setembro, tendo a palestra de Artes no dia 

23, das 15:00 às 16:00 horas. Eu, Simone Follador, lavrei esta ata. 

 

http://www.apaesaopaulo.org.br/

