
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE 
GUARATINGUETÁ 

COMCULT 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE  10/12/2019 

Local: Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá (SP) 

Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 – centro – 
Guaratinguetá-SP 

  

No dia 10 de dezzembro de 2019, em segunda chamada às 19:00hs, nas dependências 

da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá, a Presidente do Conselho, Terezinha 

Barbosa Barreto iniciou os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária Regimental 

do Conselho Municipal de Política Cultural de Guaratinguetá, convocada para que 

fosse apresentada, pelo Sub. Secretário de Cultura, Sr. Tom Vilanova, a agenda cultural 

criada pela Secretaria de Cultura para o exercício de 2020. 

 

Como a agenda já havia sido enviada para todos os Conselheiros, não foi necessária 

uma explanação mês a mês. O Sr. Tom Vilanova apenas informou a alteração da data 

da Mostra SESI, que acontece anualmente, e que em 2020 será realizada no dia 10/05. 

 

Acrescentou também que nos dias 3, 4 e 5 de julho ocorrerá o ENCONTRO DOS 

JONGUEIROS, em horários e locais ainda a serem divulgados. O Sub-Secretário 

enfatizou a vontade da Secretaria de primordiar encontros teatrais e de dança, como 

forma de reforçar esse hábito da população prestigiar esse tipo de evento. Pediu 

indicações dos Conselheiros no sentido de sugerir nomes de grupos que possam 

participar deste projeto. 

 

 



Na reunião foi informada que a 2ª. FLIG, que ocorrerá entre os dias 14 e 17 de maio, 

homenageando à grande RUTH GUIMARÃES, uma das mulheres mais importantes na 

literatura, na educação e na história do Brasil mais recente. Serão 4 dias, 

acrescentando um dia a mais em relação à edição do ano anterior, e o que ficou 

resolvido é que o período do dia estará reservado para as atividades infantis e 

escolares e na parte da noite acontecerão os eventos principais da Mostra, envolvendo 

palestras, mesas redondas, bate papos com autores, lançamentos de livros, etc. 

 

Foi comunicado também o retorno do Festival da Banana, no bairro dos Pilões. A 

Secretaria se prontificou a ajudar no que for possível, mas fez questão de ressaltar que 

as festas religiosas realizadas na Cidade de Guaratinguetá são responsabilidade das 

comunidades onde elas ocorrem. Eventualmente a Secretaria pode colaborar com 

algum tipo de ajuda, mas não faz parte de suas obrigações. Todos os detalhes da festa 

ocorrem entre as igrejas e seus frequentadores, como acontecem todos os anos, e 

cada vez melhor. 

Para encerrar, o Sr. Tom Vilanova ressaltou que conta com a colaboração de todos os 

membros do Conselho para aperfeiçoar ainda mais a Agenda Cultural de 2020. 

Sugestões serão sempre muito bem vindas e podem vir a serem acrescentadas à 

programação já existente. 

A Presidente do Conselho agradeceu a presença e participação de todos e deu por 

encerrada a AGE 

 

                       

 

 

Terezinha Barbosa Barreto 

Presidente/ Comcult 

  

Euclydes da Cunha Martins 

1º Secretário/ Comcult 

 

 


