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ATA nº 07 - Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural 1 

Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 2 

Política Cultural realizada no dia 22 de junho de 2022  3 

 4 

Aos vinte e dois dias de junho de 2022, (22/06/2022), deu-se início a 7ª (sétima) 5 

Assembleia Geral em caráter Extraordinária sendo em primeira chamada ocorrida 6 

às 18h45 não havendo quórum qualificado e às 19h em segunda chamada com 26 7 

(vinte e seis) membros entre titulares e suplentes junto ao Auditório da Secretaria 8 

de Educação de Guaratinguetá/SP. Iniciando a Assembleia Geral Extraordinária-9 

AGE, o Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural - COMCULT, saudou a 10 

todos os Conselheiros presentes e os que acompanham através das redes sociais. 11 

Item 1. Leitura de ATAS anteriores para análise da Plenária: o Presidente da 12 

Mesa Diretiva do COMCULT, Milton Marques, representante da FEG/Unesp, 13 

menciona que por ser uma reunião em caráter extraordinária e Pauta Única, as 14 

ATAs anteriores serão analisadas na Assembleia Geral Ordinária de julho de 2022. 15 

Item 2. Leitura da Correspondência expedida e recebida: - o Presidente da Mesa 16 

Diretiva menciona que as correspondências referentes ao mês de junho já foram 17 

informadas na reunião anterior e em havendo novas correspondências serão 18 

informadas na reunião de julho de 2022. Item 3. Pauta Única - Atualização do 19 

Regimento Interno: dando sequência a reunião o Presidente da sessão inicia a 20 

introdução da Pauta Única que trata da Atualização do Regimento Interno proposto 21 

e formatado pela Comissão Especial, constituída para este fim de acordo com a 22 

Portaria 02/2022, cujo texto, depois de receber propostas de emendas da Plenária, 23 

foi apresentado e discutido na Assembleia Geral Ordinária de 8 de junho de 2022. 24 

A atualização do Regimento teve como objetivo propor alterações que modernizem 25 

o sistema administrativo do Conselho, agilizando e melhorando as tratativas entre 26 

sua Mesa Diretiva e seus membros, além de disciplinar as atividades e o 27 

funcionamento de suas ações quanto aos objetivos para os quais este Conselho foi 28 

instituído. Após conferência do quórum qualificado de 2/3 (dois terços) de seus 29 

membros, através da lista de presença, foi ainda realizada a verificação nominal da 30 

plenária, confirmando a totalização de 24 (vinte e quatro) membros Titulares 31 

presentes aptos a votarem, estando assim garantido o quórum majoritário exigido 32 
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pelo atual Regimento para este fim e também de acordo com a Portaria instituída 33 

com relação aos ritos dos trabalhos da Comissão deliberadora, cujo texto final foi 34 

aprovado dentro dos prazos estabelecidos. O Presidente, então, inicia as 35 

explicações sobre o rito para votação da Atualização do Regimento Interno. Do rito 36 

da votação foi esclarecido que somente poderiam votar os Membros Titulares do 37 

Conselho ou os Suplentes que substituem os titulares ausentes, de acordo as 38 

assinaturas na lista de presenças. Para a votação de Atualização do Regimento 39 

Interno foram definidas três manifestações possíveis: “a favor”, “contra” e 40 

“abster-se”. A cada chamada, os votantes deveriam, então, levantar a mão, dentro 41 

da opção escolhida, e permanecerem assim até a contagem pelo secretário da 42 

sessão quando então poderiam abaixar as mãos. Essa contagem seria informada à 43 

Presidência e os números contabilizados. Em não havendo dúvidas do processo, que 44 

foi aceito pela Plenária, o Presidente da sessão deu início ao rito de votação e 45 

contados os votos obteve-se os seguintes resultados: 21 (vinte e um) votos a 46 

favor, 1 (um) voto contra e 2 (duas) abstenções. Assim sendo o Presidente da 47 

Mesa Diretiva declarou aprovada a Atualização do Regimento Interno do COMCULT. 48 

Na sequência o Presidente da Mesa mencionou que nesta data o COMCULT 49 

concretizou um importante passo para suas diretrizes administrativas e garantias 50 

de direitos e deveres a seus membros e que, sem dúvida, todos fizeram parte deste 51 

momento histórico de consolidação do estatuto do COMCULT, expressando 52 

livremente suas vontades como legítimos agentes culturais deste município. A vice-53 

presidente do COMCULT, Renata Dias, por sua vez, afirmou que não participou até 54 

o final da comissão do Regimento Interno pois estava viajando a trabalho, e seu 55 

fuso horário não coincidia com o Brasil (estava no México, na ocasião) - o que 56 

dificultava sua comunicação com o restante de tal comissão. E reiterou que não 57 

concordava com todo o conteúdo do Regimento, dessa forma. O Secretário da 58 

Cultura em exercício, Wellington Vilanova, defendeu a continuação das discussões 59 

sobre o Regimento, postergando a votação, pois afirmou que seria interessante 60 

todos saberem item por item o que havia sido decidido por tal Comissão do 61 

Regimento Interno. Ele também pontuou que o regimento engessa em alguns 62 

aspectos o COMCULT, como na questão da realização das AGOs em datas e 63 

horários determinados. O Conselheiro pelo Notório Saber, Walter Addeo, nesse 64 
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momento pediu réplica a consideração do sub-secretário, uma vez que, segundo 65 

ele, todos receberam o texto atualizado antecipadamente, e que na AGO anterior, 66 

na qual o secretário faltou, foi relatado pelo próprio Conselheiro Walter as 67 

alterações ocorridas no Regimento, sendo que a plateia teve abertura para dirimir 68 

suas dúvidas. Afirmou também que, se o COMCULT tem burocracias, a Secretaria 69 

de Cultura também as possui. Além disso, de acordo com o Conselheiro, houve 70 

tempo hábil para sugestões por parte dos Conselheiros enviarem tais 71 

considerações por e-mail. Assim, o Conselheiro Walter não via necessidade de 72 

estender ainda mais o período de discussão sobre o Regimento, uma vez que todos 73 

já haviam se pronunciado a respeito, e algumas sugestões do próprio Secretário já 74 

haviam sido acolhidas. Já a Conselheira Lila Vanzella, suplente do Setor Literário, 75 

sinalizou que considerava muito importante que o COMCULT tenha um Regimento 76 

atualizado e que garanta ao colegiado desse Conselho que todas as decisões, 77 

encaminhamentos e discussões sobre a política cultural da cidade tenham nele seu 78 

espaço primordial e central de decisão, em resumo. A Conselheira também 79 

endossou que as Assembleias precisam ser mais participativas, no caso. Em não 80 

havendo mais assuntos da Pauta a Presidência agradeceu a presença dos 81 

Conselheiros e internautas que acompanharam através das redes sociais e 82 

convidou os membros do egrégio Conselho para a próxima reunião ordinária a ser 83 

realizada no dia 13 de julho de 2022 às 18h45 em primeira chamada neste mesmo 84 

local e segue esta ATA assinada pelo Presidente da Mesa Diretiva e seu 1º 85 

Secretário, Abraão Antunes da Silva em 22 de junho de 2022. 86 
 87 

   

Milton C. Marques  Abraão Antunes da Silva 
Presidente do COMCULT  1º Secretário do COMCULT 


