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Ofício COMCULT 11/2022 

 Guaratinguetá, 11 de julho de 2022 

Ao Sr. Welington Vilanova  
Subsecretário Municipal de Cultura em exercício  
 

Assunto: Resposta ao Ofício SMC 304/2022  
 

Ref.: Informe sobre encaminhamento do Plano Municipal de Política Cultural à 
Câmara Municipal 

Em atenção, ao Ofício SMC 304/2022, de 07/07/2022, solicito a V.Sa. 
prorrogação do prazo de análise por parte do COMCULT de acordo com os seguintes 
dados: 

 
•  Considerando que o Plano Municipal de Cultura nos foi apresentado no dia 9 de março 

durante a Reunião Ordinária do Conselho; 
 
•  Considerando que de imediato foi constituída a Comissão Especial do Plano Municipal 

de Cultura para análise do documento conforme Portaria 03/2022; 
 
•  Considerando envio do Ofício 05/2022 que acusou o recebimento do PMC, explicando 

ser de suma importância a análise prévia por parte dos Conselheiros do documento 
que irá reger a gestão cultural em nosso município nos próximos anos; 

 
•  Considerando que o arquivo digital somente nos foi disponibilizado em 5 de abril de 

2022; 
 
•  Considerando que imediatamente foi aberta consulta no COMCULT sobre o PMC, por 

meio eletrônico (WhatsApp) para receber as contribuições dos Conselheiros ao texto, 
consultas estas encerradas em 30/05/2022; 

 
•  Considerando que a discussão da matéria e sua apreciação final pela plenária está 

prevista para a AGO de agosto e que o assunto já está inserido na pauta da AGO do 
mês de julho; 

 
•  Considerando que a chegada do PMC, requerendo análises aprofundadas, coincidiu 

com um momento em que as Pautas do COMCULT dos meses de maio e junho já 
estavam sobrecarregadas com a análise e discussão sobre a atualização do nosso 
Regimento Interno e outros itens relevantes, venho solicitar à Secretaria Municipal de 
Cultura a extensão do prazo para enviarmos nossas considerações oficiais sobre o  

 



Conselho Municipal de Política 
Cultural de Guaratinguetá / SP 

 

 
 

 Conselho Municipal de Política Cultural de Guaratinguetá / SP                                                                           Gestão 2021/2023 

 

 

2 

PMC até a reunião ordinária de agosto, uma vez que elas deverão seguir para a Secretaria 
já com a necessária aprovação da Plenária. 

 
Salientamos, novamente, que o assunto é de importância estratégica para 

nossa cidade, uma vez que é um indicativo da gestão cultural em nosso município nos 

próximos dez anos, atravessando, inclusive, várias administrações, razão pela qual este 

Conselho está analisando o documento com grande interesse e com a seriedade e 

profundidade necessárias. Daí nosso pedido para prorrogação do prazo para esta 

devolutiva. 

 
 

Aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 


