
Ata da reunião da Câmara Técnica para elaboração do Plano Diretor de 
Cultura: Parimônio histórico, Descentralização, Economia criativa e Fomento 

 
 
Aos dezoito dias de julho de dois mil e dezoito, das dezenove horas e trinta minutos às vinte 
e uma horas e trinta minutos, realizou-se a reunião da Câmara Técnica para elaboração do 
Plano Diretor de Cultura referente a patrimônio histórico, descentralização, economia 
criativa e fomento na Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá situada à Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, número noventa e oito. Aline Damásio abre a fala explicando 
que o objetivo é analisar a ata e listar as diretrizes. Aproveitou para dizer que a ata está 
alinhada com a compilação proposta para o Plano Municipal de Cultura. Walter Addeo 
solicita que conste na ata da reunião passada que a proposta é que exista um convênio 
entre a família Maia e a secretaria. Paulo Leite reitera que a importância do registro do 
processo da Câmara Técnica de Cultura para documentação posterior do processo como 
um todo. Caminhamos para a leitura de referência do Plano Diretor que não foi aprovado 
no capítulo do patrimônio. Welington Vilanova fala sobre a diretriz necessária de criar um 
departamento de patrimônio para encaminhamentos e acompanhamento dos objetivos. 
Aline Damásio fala sobre a necessidade de inserir, nas propostas, um espaço para a 
formação constante. Por uma questão de ordem dos trabalhos, resolve-se caminhar nas 
diretrizes das questões que já foram discutidas no encontro passado. As diretrizes são: 1) 
Aumento dos recursos financeiros para a Secretaria de Cultura; 2) Incluir no currículo do 
Ensino Fundamental educação patrimonial, memória e historia da cidade em parceria com 
outras secretarias; 3) Criação do Museu da Imagem e do Som em Guaratinguetá com o 
objetivo de criar um arquivo central da História e memória da cidade; 4) Fortalecer as 
políticas públicas de preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de 
Guaratinguetá; 5) Criação de inventário do patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de 
Guaratinguetá; 6) Criação da lei de incentivo fiscal voltada para a Cultura; 7) Elaboração do 
edital municipal para projetos culturais; 8) Fortalecimento das expressões e culturas 
populares; 9) Participação popular na formulação da palavra para as áreas de Arte e Cultura 
e na fiscalização da sua execução (criação do Fórum Popular); 10) Fomentar a cultura 
popular no município; 11) Promoção de curso de capacitação em diversas áreas de 
manifestações artísticas (Oficinas Culturais); 12) Criação de unidades de interesses 
culturais aprovadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Conselho Municipal; 13) 
Descentralização cultural e diversificação de atividades; 14) Reorganização da estrutura 
organizacional da Secretaria de Cultura, repensando suas novas necessidades; 15) 
Consolidar o Sistema Municipal de Cultura e promover a participação social; 16) Desenhar 
estratégias que reconhecam e fortalecam a Economia criativa; 17) Apoiar a produção 
cultural dos bairros. 
 


