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Ofício COMCULT 14/2022 

 Guaratinguetá, 15 de agosto de 2022 

Ao Sr. Welington Vilanova  
Secretário Municipal de Cultura em exercício  
 

Assunto: Análise do Conselho Municipal de Política Cultural ao Plano Municipal de Cultura  
 

Em atenção ao recebimento do Plano Municipal de Cultura em 9 (nove) de 
março de 2022 durante a Reunião Ordinária do Conselho e após o desenvolvimento dos 
trabalhos efetuados pela Comissão Especial de Análise do PMC através da Portaria 
COMCULT 03/2022 e, sua apresentação concomitante a deliberação de aprovação em 
Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 10 (dez) de agosto de 2022, venho através desta 
encaminhar as propostas do referido documento à V.Sa. com a expectativa de trazer as 
contribuições dos Conselheiros do COMCULT referente a proposta deliberada na 
Conferência Municipal de Cultura ocorrida em 2018. 

 
O presente documento agrega as notas pertinentes a proposta da 

Conferência recebidas pelos Conselheiros à Comissão e de análise ocorrida e deliberadas 
em sua Assembleia, trazendo em si as expectativas de aceite por V.Sa. pois trata-se de 
ordenações ortográficas, semânticas e introdutórias das vertentes culturais que a proposta 
do Plano se constitui. 

 
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 possui expectativas no acompanhamento do processo de implementação do 
Plano Municipal de Cultura pois, este impactará na concretização de políticas públicas por 
meio da participação social e no aperfeiçoamento dos agentes culturais com base de uma 
ação transformadora na qualidade de vida da população.  

 
A Presidência deste Conselho e o Relator da Comissão de Análise do PMC 

colocam-se à disposição da Secretaria Municipal de Cultura para quaisquer 
esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários para a boa compreensão dos 
trabalhos realizados. 

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

Atenciosamente, 

 
 


