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ATA DA REUNIÃO DA PRESIDENTE DO COMCULT INÊS MORAES 
COM O PREFEITO MARCUS AUGUSTIM SOLIVA

No dia 29 de maio de 2019, às 11h00min h da manhã, o Prefeito Marcos
Augustim  Soliva,  recebeu  em  seu  gabinete,  a  Presidente  do  conselho  de
Cultura-CoMcult a Srª Inês Moraes e eu primeira secretária Fatima Marto a
qual  redijo  esta  ata.  A  presidente  do  conselho  de  Cultura,  após  os
cumprimentos informa ao prefeito que a gestão 2017/2019 do conselho de
cultura está chegando ao fim e que no dia 03 de junho 2019 será realizada a
eleição para os novos conselheiros da sociedade civil na secretaria de cultura.
E complementa que já estamos quatros anos (04) no conselho de cultura e não
podemos nos reeleger mais uma vez, somente daqui a dois anos (02) em novas
eleições e essas normas estão no regimento interno. A presidente Inês Moraes
informa ao prefeito Marcus Soliva que desde o ano passado procura agendar
uma reunião para expor alguns detalhes e logo em seguida sugere o seguinte:
que  o  conselho  de  cultura  deveria  ser  ouvido  e  vindo  juntamente  com  a
secretária de cultura vigente para uma reunião com prefeito de seis em seis
meses (06). A presidente argumenta que para a melhoria da nova gestão do
conselho, a secretaria de cultura e o conselho de cultura precisam andar de
mãos dadas porque se a  secretaria  andar  de costas,  o  que eles  fizerem de
errado pode respingar no presidente do conselho de cultura, e no prefeito, e
complementa  dizendo  que  representamos  a  sociedade  civil.  A  presidente
agradece  a  mudança  da  lei  e  diz  que  antes  o  conselho  de  cultura  era  só
consultivo e agora ele  é  também fiscalizador e deliberativo sendo isso um
avanço para o CoMcult. O Prefeito concorda com a presidente e acrescenta
que o conselho passa a ter peso em decisões e cita também o do COMTUR
que tem o poder  deliberativo  sobre  os  investimentos  do D.A.D.E e que é
preciso à autorização do Comtur. O CoMcult é um conselho representativo da
cultura e desenvolvimento, e precisa ter voz ativa também e vocês estão no
caminho certo porque muitas vezes a gente vivenciou isso ao longo dos anos
onde a secretaria de cultura servia para contratar show, apresentação, festivais,
mas não tinha um projeto de desenvolvimento de melhoria daquilo que é o
desenvolvimento cultural. O Prefeito Marcos Soliva, continuando, disse que a



secretária de Cultura Aline Damásio está comprometida com isso, fazer um
trabalho de infraestrutura, e a cultura está ligada a preservação de patrimônio
histórico também, ligado a um projeto de reversão daquilo que foi destruído, a
trabalhar para que as fachadas possam ser resgatadas. E citou a fachada do
mercado  municipal  onde  a  secretaria  de  cultura  participou  ativamente  do
resgate da época de sua fachada. O prefeito disse também que não incentiva
edificações com ar de modernidade, que só é permitido somente da porta pra
dentro do imóvel, conservando a fachada. E que novas construções podem ser
feitas,  mas  deixando a  visão  do que  era  Guaratinguetá  de  antigamente.  O
prefeito da um exemplo disso dizendo sobre a inauguração do espaço multiuso
onde foi  remetido no que era  o galpão antigamente e  complementa  que o
espaço foi valorizado. Construímos uma secretaria de educação com a fachada
igual o que era antes e os munícipes, olhando de fora pra dentro identificam o
que é a preservação. Estamos começando esse projeto de cada imóvel que a
gente  conseguir  retroagir  com as  fachadas antigas  o importante é  que nós
vamos transformando novamente o centro histórico, alargamento de calçada,
para  que  as  pessoas  possam  circular  melhor  e  o  receptivo  turístico  que
estamos  construindo  ao  lado  do  SENAC.  A  presidente  do  Conselho  Inês
Moraes argumenta que todos esses assuntos que estão sendo discutido agora
poderiam ter sido discutidos antes, não que esteja errado ser hoje, e diz que
tudo tem sua hora e seu tempo. E informa que o conselho de cultura precisa
andar de mãos dadas com a secretaria de cultura,  e que a secretária Aline
Damásio é também conselheira. A presidente Inês Moraes, se colocando em
uma posição ética e profissional informa ao prefeito que a secretária de cultura
e também conselheira  não participou de todas  as  reuniões  do conselho de
cultura somente de duas e argumenta, e se houve uma conferencia é porque o
conselho de cultura pediu para realizar conforme a lei  SNC, para que e o
conselho de cultura fosse mais conhecido porque as pessoas não sabiam que
existia um conselho de cultura na cidade. E complementa que a Dra. como
conselheira do jurídico fez uma carta para algumas empresas informando que
há um conselho de  cultura na cidade e que esse conselho possui  a  lei  do
funcultura ,  que no momento está zerado, e essa carta não deu andamento
nessa  gestão  por  muitos  empecilhos.
O prefeito pergunta quem está assumindo o conselho agora, a presidente Inês
Moraes relata ao prefeito que nessa nova eleição que se aproxima, um novo
presidente  eleito  assumirá  a  pasta  deixada  por  nós  e  explica  também  ao
prefeito como é composta a nova mesa diretiva do conselho de cultura.  O
prefeito  concorda  em  que  a  nova  mesa  diretiva  se  reúna  com  ele
semestralmente em seu gabinete, o Sr José Carlos (Lelé), chefe de gabinete,
disse  que  fechará  com  a  nova  gestão  essas  reuniões  semestralmente  no
gabinete. O prefeito insiste na questão de nós continuarmos a ser conselheiras,
e a presidente Inês Moraes informa que poderíamos ser sim, mas somente
como conselheira  de  notório saber,  e  que é  feito  por indicação sendo três



indicados pela secretaria de cultura e três indicados pelo conselho de cultura, e
que os indicados pela secretaria de cultura já estavam completos só precisando
ser os indicados pelo conselho de cultura, e que será feito pela nova gestão.

A  Presidente  Inês  Moraes  agradece  também  sobre  uma  nova  sede  que  o
prefeito vai dar para todos os conselhos e argumenta que nós poderíamos ter
uma  sala  lá  na  secretaria  de  cultura,  pois  já  tratamos  várias  vezes  desse
assunto aqui na prefeitura, e também com ofícios enviados à secretária Aline
Damásio, pois até então o conselho ainda não tem uma sala. E complementa
que teria sido feito uma reunião na prefeitura a pedido do Miguel Sampaio
com o seu assessor sobre o assunto de um imóvel que abrangeria todos os
conselhos da cidade. O Prefeito informa que a Câmara Municipal em 2018,
recebeu a sessão de um prédio na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, para a
mudança  da  sua  sede,  e  que  esse  prédio  precisava  ser  desocupado  pela
delegacia regional de ensino, que está acontecendo agora à desocupação do
prédio. E que a intenção é transformar o prédio onde atualmente é a câmara
municipal e criar a casa dos conselhos da cidade, e argumenta que esse prédio
já tem toda uma infraestrutura necessária cabendo todos os conselhos ali sem
problema nenhum. O Sr. José Carlos (Lelé) disse que até o final desse ano a
câmara muda para a Praça Conselheiro Rodrigues Alves e que em 2020 o
prédio onde está instalado atualmente a câmara vai estar desocupado e estará a
disposição para que a intenção do prefeito seja realizado a sede de todos os
conselhos. O Prefeito Marcus Soliva diz que não é viável na cidade ter um
imóvel para cada conselho porque geraria desperdício de gastos e despesas
diversas. A prefeitura tem uma infraestrutura: funcionários para os serviços
necessários como atendimento, segurança, zeladoria, limpeza e cada conselho
terá a sua individualidade, a sua sala, o seu arquivo; terão também uma sala de
reunião maior para agendar reuniões de acordo com a infraestrutura e com a
intenção de dar sustentação. A presidente Inês Moraes informou ao prefeito
que foi uma ideia dita na reunião que teve com o assessor do Miguel Sampaio
com todos os presidentes do conselho em se fazer a casa dos conselhos no
prédio onde funciona o Promae, e o prefeito disse ter desconhecido essa ideia,
e a presidente diz que não sabe de quem foi a ideia, mas foi discutido nessa
reunião que teve na prefeitura sendo apresentado essa intenção, e comenta,
que todos ali presentes rejeitaram a ideia. A Presidente Inês Moraes informou
ao prefeito também que após a doação do prédio aonde hoje é a secretaria de
cultura na praça conselheiro Rodrigues Alves, foi feito um pedido à secretária
Aline  Damásio  que  nos  cedesse  uma  sala  para  nossas  reuniões  onde
pudéssemos  guardar  nossos  arquivos,  pois  eles  estão  em  poder  do  vice
presidente do Conselho de cultura, Distéfano Bastos que, em todas as reuniões
trás  um calhamaço  de  atas,  pautas,  ofícios  e  depois  leva  pra  casa  após  a
reunião. E complementa que temos um armário que a Dra. Soraya Filippo nos
deu e que está lá jogado, mas, a secretária Aline Damásio disse que não era



viável o conselho ter uma sala dentro do prédio. O Prefeito Marcus Soliva diz
à Presidente Inês  Moraes que o CoMcult  poderia  ter  uma sala ali  naquele
prédio sim. E a presidente Inês Moraes concorda que sim, porque existem
várias salas no prédio e que essa informação já veio para a prefeitura varias
vezes  via  oficio.  O prefeito  solicita  ao  chefe  de  gabinete,  Sr.  José  Carlos
(Lelé) que seja anotado a cobrança para a secretária de cultura Aline Damásio
para  a  disponibilização  de  uma  sala  no  prédio  da  secretaria  de  cultura
provisória enquanto não sai a sede dos conselhos. O Sr. José Carlos Lelé chefe
de gabinete informou que esse pedido de dar uma sala já foi passado para a
secretária Aline Damásio e que ela teria dificuldade de atender o conselho,
porque  as  reuniões  seriam  feitas  a  noite  e  não  tendo  um  vigia  de  ficar
esperando o término das reuniões para fechar o prédio e,  assim cedeu um
anexo ao lado do prédio. O prefeito pergunta se já estamos utilizando o anexo,
e a presidente Inês Mores explica que ainda não, e complementa que até hoje
estamos realizando as nossas reuniões nas segundas quartas feiras do mês,
todas  as  noites  dentro  das  dependências  da  secretaria  da  cultura.  E
complementa dizendo que diferença faz em fazermos as nossas reuniões em
uma sala dentro das dependências da secretaria de cultura, ou em uma outra
sala em um outro andar não ia mudar em nada. O chefe de gabinete disse que
essas solicitações devam constar em atas com a secretaria da cultura para que
essas facilidades aconteçam efetivamente, e a presidente Inês Moraes informa
ao Sr. José Antônio( Lelé) que o prefeito Marcus Soliva está dizendo, que se
faça o pedido desta sala. O Prefeito Marcus Soliva Informa que o prédio tem
quatro andares (04) tem muita sala e se neste prédio não tiver uma sala ali
mais abaixo que não possa ceder para o CoMcult, que se ceda em andares
mais para cima e que há salas ali fechadas em outro andar . A Presidente Inês
Mores informa já ter pedido uma reunião com o prefeito para tratar desse
assunto, e diz que está deixando essa gestão de um modo bem transparente,
ético e com profissionalismo. O Prefeito Marcus Soliva prometeu ver uma
sala com a secretária de cultura, Aline Damásio e para ficarem instalados por
alguns meses, até sair a sala da casa dos conselhos e é inviável ter de andar
com  os  documentos  do  conselho  nas  costas,  e  a  presidente  Inês  Moraes
informa que todos os documentos até então, estão com o vice-presidente dessa
gestão,  Distéfano Bastos,  e complementa que poderiam estar lá na sala do
conselho em um armário que sempre quando tem reunião, Distéfano Bastos
leva  todos  os  documentos.
A Presidente Inês Moraes apresenta ao Prefeito Marcus Soliva o Regimento
Interno e informa que o poder público também tem cadeira no conselho de
cultura e pede que eles participem das reuniões do conselho de cultura. E que
tivemos que fazer as alterações do Regimento Interno e precisava de 2/3 dos
conselheiros e não obtivemos quórum. E por causa disso viemos fazer essa
solicitação  devido  às  faltas  do  poder  público,  e  que  essas  secretarias  que
compõem o conselho, por saberem que é uma reunião uma vez por mês de



uma hora de meia de duração e, mesmo assim não comparecem, um ou outro
se salvam, mas, 100% não, a Dra. Soraya Filippo sempre está nas reuniões. A
Presidente  solicita  ao  prefeito  Marcus  Soliva  que  conversasse  com  esses
conselheiros do poder público que compõem o conselho para participarem das
reuniões para dar quórum porque existem votações que precisam ter quórum
para  decisões  importantes.
A Presidente Inês Moraes deixa nas mãos do Prefeito Marcus Soliva o Plano
de cultura elaborado pelo conselho de cultura, e que está também no Plano
diretor.  E  foi  extraído  desse  plano  de  cultura  escolhas  de  cultura  para  a
terceira  conferência.  E  complementa  que  a  festa  literária-  FLIG foi  tirada
desse  plano  de  cultura,  que o  conselho de  cultura  arregaçou as  mangas  e
elaborou. E também entregou a lei do funcultura e que hoje está nas mãos do
Dr. Luiz Rebello e solicita que o prefeito olhe com carinho e atenção essa lei,
e as alterações e substituições que fizemos para que o conselho de cultura
tenha todas as infraestruturas e que não precisássemos solicitar às coisas que o
conselho  precisa  para  a  secretária  de  cultura  Aline  Damásio.  O  Prefeito
Marcus Soliva informa que na casa dos conselhos haverá toda a infraestrutura
que o conselho precisará nesse sentido. A Presidente Inês Moraes agradece ao
prefeito Marcus Soliva a infraestrutura, mas que a lei do funcultura guiará o
conselho de cultura em editais  artísticos e os projetos  terão subsídios para
serem  desenvolvidos.  E  diz  também  que  o  conselho  se  estruturou  na
burocracia nessa nossa gestão e  essas  alterações se fazem necessárias para
essa nova gestão, e que se for aprovado pelo prefeito seguirá para a câmara
para ser aprovado pelos vereadores. E também viemos aqui para passar essas
informações e deixar tudo certinho. E diz que no dia 11 de junho de 2019
teremos a nossa última reunião e convida o Sr. Prefeito Marcus Soliva para
participar junto com a gente e que faremos uma confraternização, daremos
publicidade dos novos conselheiros e eles assumirão em julho de 2019 essa
nova  gestão.
O Prefeito repete novamente que solicitará com a secretária de cultura Aline
Damásio uma sala, onde já possamos realizar a nossa última reunião e para
acolher o novo conselho. A presidente Inês Moraes e informa também que
houve bastante coisa que não foi  alinhado entre o conselho de cultura e a
secretaria de cultura e, não vai ser agora que vai ser alinhado. E assim termina
a  reunião  com  a  presidente  do  CoMcult  Inês  Moraes,  o  prefeito  Marcus
Soliva, o chefe de gabinete Sr. José Carlos (Lelé) e eu primeira secretária do
conselho Fatima Marto, a qual redijo esta ata.

Inês Moraes - Presidente do CoMcult

Fatima Marto – Primeira Secretária do CoMcult


