
 

 

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 
 

 







 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE GUARATINGUETÁ 

COMCULT 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE  11/12/2019 

Local: Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá (SP) 

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

  

No dia 12 de dezembro de 2019, em segunda chamada às 19:00hs, nas dependências 

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

Barbosa Barreto abriu 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, teve início a sessão. 

Seguindo a pauta, a Mesa Diretora perguntou se todos estavam de acordo com a ata da 
AGO do dia 13 de novembro, que foi aprovada e retificada sem restrições por parte do 
pleito. 

 

Continuando, tomaram posse os três conselheiros eleitos para ocupar as vagas restantes 
da pasta NOTÓRIO SABER, que são o Sr. Flávio Augusto, Sra. Neusa Cipolli e Sra. Cida 
Mathídios, que foram muito aplaudidos e a Sra. Tereza enfatizou a importância dos novos 
Conselheiros para o crescimento e fortalecimento do COMCULT. 

Dona Cida Castro, que havia sido reempossada na AGE do dia 30/11, foi apresentada 
novamente como pertencente à pasta NOTÓRIO SABER, para que os que não estiveram 
presentes naquela extraordinária pudessem conhecê-la e dar-lhe o carinho e o 
reconhecimento que sua história e contribuição para a cultura de Guaratinguetá a 
fizeram por merecer. A Sra. Tereza aproveitou a oportunidade para enfatizar que se 
existe um Conselho de Cultura na cidade, boa parte do mérito desta conquista se deve 
ao Sr. Flávio Augusto, graças à sua atuação em gestões anteriores. 

 

 

 

 



Na sequência o Sr. José Sávio Monteiro se apresentou como Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Justiça de Guaratinguetá, e que passará a ser o titular da Pasta Justiça e 
Cidadania. A Sra. Tereza orientou-o a redigir um ofício efetuando a troca do nome 
indicado pela Secretaria de Justiça para representá-la nas reuniões do COMCULT. A Sra. 
Tereza ressaltou da necessidade de uma pessoa que acompanhe e oriente os membros 
do Conselho diante de questões legislativas e regimentais que, certamente, irão surgir 
daqui pra frente, além das já existentes. 

O próximo item da pauta era comunicar o afastamento em definitivo, por problemas 
particulares, do Sr. José Antonio, da pasta Movimentos Populares e promover a imediata 
transferência da Sra. Fabíola Ferretti do cargo de 1ª. Suplente  ao cargo de Titular da 
pasta. 

O item 6 da pauta dizia respeito a um levantamento sugerido pela Sra. Tereza Barbosa 
sobre os Conselheiros que continuam ausentes das reuniões do Conselho, sejam aqueles 
que apresentam três faltas sequenciais sem justificativas ou cinco faltas justificadas ou 
não. Foi feito o levantamento de todas as presenças e ausências e conclui-se que o maior 
número de faltosos está entre os representantes do Poder Público. A Sra. Tereza 
enfatizou a necessidade de podermos contar, em especial, com a Secretaria de 
Comunicação, que seria um braço do Conselho junto à regularização de sites e outras 
situações específicas, e enfatizou que todos os Representantes desempenham papel 
fundamental para um trabalho ainda mais apurado e com objetivos atingidos nas 
gestões do COMCULT. 

Após muitas discussões e sugestões, optou-se por enviar um ofício, via Secretaria de 
Cultura, protocolado para cada uma das Secretarias cujos indicados não comparecem, 
COM CÓPIA PARA O PREFEITO, pedindo uma solução imediata para esta questão, bem 
como a indicação de novos nomes para ocuparem as pastas de titulares e suplentes. 

A Sra. Neusa Cipolli descobriu que as atas anteriores já estão disponíveis no site da 
Prefeitura na pasta COMCULT. Isso foi possível graças aos e-mails enviados para a 
Secretaria de Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

Decidiu-se que a partir da AGO do dia 18/12 será levada sempre a ata mais recente que, 
uma vez aprovada pelo pleito, deverá ser assinada por todos os presentes e, 
encaminhada para a Secretaria de Educação para sua posterior publicação no site. 

O próximo item da pauta diz respeito aos questionários da 3ª. Edição do Participa Guará. 
Nada de novo foi acrescentado às informações já existentes, já que as sugestões, queixas 
e reivindicações são idênticas às respostas anteriores. O destaque desta edição foi que 



pela primeira vez utilizaram dos questionários do Comcult para reivindicar atitudes 
relacionadas a outras Secretarias, tipo Educação, Saúde, Esportes. Sobre as respostas 
obtidas nos questionários anteriores e sente-se a necessidade de dar um retorno a quem 
já fez suas participações. 

O Prof. José Augusto levantou a grande dificuldade da Secretaria de Cultura em divulgar 
suas atividades junto às escolas. Citou o recente exemplo do espetáculo AYRTON SENNA, 
O MUSICAL, que haveria uma apresentação exclusiva para as escolas na sexta-feira e as 
mesmas só foram notificadas na quinta-feira, véspera do evento. Ele ressaltou que não 
precisa ir de escola em escola, basta enviar um e-mail com antecedência. Foi ressaltada 
também a fundamental participação das igrejas na divulgação das atividades locais. 
Dona Cida Castro encerrou o assunto de forma brilhante, dizendo  que no seu tempo 
visitava sala por sala para aprsentar a programação cultural. “Somos Zeladores da 
Cultura, e para isso TEM QUE GOSTAR DE GENTE. Foi merecidamente aplaudidíssima. 

Foi sugerida a formação de uma comissão para formalizar a participação do COMCULT 
na divulgação das atrações da Secretaria. O Sr. Walter Addeo sugeriu que fosse elaborado 
um relatório com críticas e sugestões. 

Ressaltou-se também a necessidade de incluir no PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
matérias onde seja trabalhada a história de Guaratinguetá e seus filhos ilustres. Como 
exigir de uma geração que lute por uma cidade sobre a qual ela não sabe absolutamente 
nada? Dona Cida Castro lembrou que promovia concursos de literatura, com o objetivo 
justamente de enfatizar que os jovens travassem conhecimento com essa história e seus 
componentes. 

O Sr. Walter Addeo sugeriu como buscar  recursos para financiar os projetos e a arte na 
nossa cidade. Disse que a verba aprovada para a Secretaria de Cultura para 2020 inclui 
valores cuja metade deles vai direcionada para as despesas e custeios do dia a dia da 
Secretaria. O que sobra tem que ser dividido entre as atrações previstas no Calendário 
Cultural. 

 

 

O Sr. Walter convocou o Conselho a formar uma comissão, de 3  5 pessoas, que 
estruturaria os projetos apresentados (pelos Conselheiros e outros artistas), verificar a 
verba necessária para  sua implantação e poder concorrer aos benefícios do ProAc ICMS, 
ProAc Municipal e outras leis que possibilitam a arrecadação da verba necessária. 

Enfatizou-se mais uma vez a necessidade de agilizar a implantação do Funcultura, que 
sempre esbarra sua aprovação numa lei confusa, e que devemos exigir uma explicação 
mais clara dos órgãos gestores para que o  dinheiro que nos é destinado chegue às nossas 
mãos. 

Salientou-se que no caso de algum Conselheiro tiver seu projeto aprovado e for 
remunerado por isso, deverá se afastar de suas funções do Comcult até o término do 
mesmo. 



Como sugestões finais, a elaboração de uma Cartilha de Projetos e a opção de sugerir às 
empresas da região que ainda não sejam cadastradas no ProAc para que o façam, para 
termos mais essa possibilidade de obtenção de verbas. 

A Sra. Teresa Barbosa anunciou que a data da próxima Assembleia Geral será 
comunicada posteriormente, pois entraremos em recesso. 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 

 

Terezinha Barbosa Barreto 

Presidente/ Comcult 

  

Euclydes da Cunha Martins 

1º Secretário/ Comcult 
 

 

  



 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE GUARATINGUETÁ 

COMCULT 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE  18/12/2019 

Local: Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá (SP) 

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

 
  
No dia 18 de dezembro de 2019, em segunda chamada às 19h, 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, convocada para que fosse apresentada, pelo subsecretário de 
Cultura, Welington Vilanova, a agenda cultural criada pela Secretaria de Cultura 
para o exercício de 2020. 
Foi colocado pelos secretários que estiveram presentes e ali também estavam, 
a maneira como transcorreu essa reunião. Muito boa pela avaliação geral! 
Foi solicitado uma cópia dessa agenda, e o conselheiro, Euclydes da Cunha, 
disse ter enviado aos conselheiros, por   email, e que a mesma estava em Excell, 
devendo abrir mês a mês.   
Discutiu-se a possibilidade em alterar a última reunião do ano para novembro. 
As atividades de todos são intensas no mês de dezembro (festas, formaturas, 
apresentações, trabalhos), haja visto a ausência  de tantos! Todas justificadas 
com essas prerrogativas assinaladas acima. 
O primeiro secretário apresentou sua carta de afastamento da mesa diretora.  
Continuará como conselheiro.  
A presidente levantou a questão da extinção do grupo de Whatsapp. 
Justifica o pedido por conta do nível de ruídos de comunicação do grupo. 
Solicitou que se utilizem das reuniões para esclarecimentos. 
Alguns se colocaram contra outros a favor. 
Colocou que a mesa tem um papel meramente administrativo e não em 
contemporizar questões, por vezes, polêmicas e que exigem o posicionamento 
da mesa, pois as questões são dirigidas diretamente à presidente. 
Lucris e Fabíola  sugeriram que tivesse a função administrador, restrito à mesa 
e não aberto à discussão. Deram como exemplos grupos de que fazem parte.  A 
presidente também deu como exemplo o residencial em que mora, com essa 
mesma atitude. 
Dadá se posicionou contra, alegando que faltará dinâmica e agilidade no grupo. 
Euclydes falou sobre as justificativas de  ausência, pois se utilizam do grupo de 
WhatsApp. Tom ponderou sobre tecnologia e o mau uso de grupos, tornando-o 
pouco produtivo. 
Produtividade! Tem que ser a meta! 
Presidente falou sobre as pretensões junto ao Conselho e a importância da 



representatividade. Dona Cida Castro nos brindou com uma fala sobre esse 
colegiado e nosso olhar coletivo.   
Pediu licença para uma prece e encerramos a reunião. 
 

 

 

 

 

Terezinha Barbosa Barreto 

Presidente/ Comcult 
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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE 

GUARATINGUETA - COMCULT 

  

  

PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

  

Data: 18 de dezembro de 2019. 

Local: Secretaria de Cultura de Guaratinguetá-SP. 

Endereço: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 – centro – 

Guaratinguetá-SP 

  

Em primeira chamada, às 18:45 hs, com a presença de, no mínimo de 

cinquenta por cento (50%) mais um dos Conselheiros, e com qualquer número 

em segunda chamada às 19:00 hs. 

  

As decisões do Pleno serão tomadas por maioria simples. 

  

  

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE DA PAUTA E ORDEM DO DIA 

01 – Abertura da sessão pela Presidente Terezinha Barbosa Barreto. 

02 - Pedido de aprovação ou retificação da Ata da AGO de 13/11/2019. 

03 - Apresentação do Sr. José Benedito Fernandes dos Reis ( Dunga do 

Cavaco) sobre o planejamento da agenda cultural da Cidade. 

04 - Reapresentação do Projeto do Sr. Walter Addeo sobre metodologias e 

captação de recursos para Projetos. 

05 - Apresentação do projeto do Sr. Adriano Zappa. 

06 - Apresentação do projeto do Sr. Thadeu Gonçalves 

08 - Abertura para participação de quem se inscrever pra falar. 



09 - Encerramento da sessão, com aviso sobre a data da próxima AGO ou 

AGE, a ser informada após o recesso do Conselho. 

 
 

              Terezinha Barbosa Barreto 

Presidente/ Comcult 

  

Euclydes da Cunha Martins 

1º Secretário/ Comcult 
 

 

 

 


