
Ata da Reunião do Plano Municipal de Cultura/ Câmara Técnica de Cultura 
 
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, reuniram-se os 
participantes da Câmara Técnica de Cultura no município de Guaratinguetá 
para a discussão do Plano Diretor Municipal do seguimento Cultura às 
dezenove horas e trinta minutos na Sala de reuniões da Secretaria Municipal 
de Cultura situada à Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número quarenta e 
oito. A reunião iniciou-se com a apresentação feita por Aline Damásio e 
Welington Vilanova explicando um pouco do processo esperado, a 
metodologia a ser usada e a importância do planejamento para o munícipio. 
As diretrizes do Plano Diretor, elaborada em dois mil e dezesseis, foram 
apresentadas referente ao seguimento Cultura. Concília Sanini mostrou 
preocupação com o fato do Plano não ser aceito e aprovado novamente pela 
Câmara, sugerindo assim, uma mobilização maior por parte da população. 
Geraldini FLF argumentou a necessidade de significar mais os processos 
políticos sociais, já que são fundamentais para o futuro e a continuidade do 
desenvolvimento. Em seguida, o coordenador Welington Vilanova fez  a leitura 
do item cultura do último Plano Diretor esclarecendo as demandas que 
naquela ocasião foram eleitas como as diretrizes para o seguimento. Walter 
Addeo se posicionou afirmando a necessidade do aumento do financeiro da 
Secretaria de Cultura e de ações que tragam retorno financeiro para o Fundo 
(uma campanha de incentivo de destinação da porcentagem do imposto de 
renda para a Cultura poderia ser iniciada). Gabriela Terentim sugeriu conter no 
Plano Diretor a opção de o munícipe poder escolher destinar parte do seu 
imposto (IPTU), algo em torno de 1% para a Cultura, sendo aceito pelos 
presentes como uma das diretrizes. Daniel Oliveira chamou a atenção para a 
importância de considerar o PPA como um aliado ao processo do Plano Diretor 
e que a Secretaria de Governo está empenhada em destinar valores mais 
coerentes à realidade das ações. Gabriela Terentim destacou a ausência de 
ações voltadas à Cultura do Meio ambiente nas diretrizes. Daniel Oliveira 
questionou se a centralização é uma estratégia de formação de público. Walter 
Addeo destacou a necessidade de uma parceria mais efetiva com a Secretaria 
de Educação, com inclusão no currículo escolar da História do Município e 
além disso, implantação no currículo da disciplina de Patrimônio Cultural, 
flexibilizando o currículo para a valorização da cultura regional. Essas 
assertivas foram acolhidas pelos presentes como uma diretriz para o Plano 
Diretor. João Carlos Maia solicitou informações de como o acompanhamento 
de compilação das contribuições dos participantes está sendo feito. Em 
resposta Aline Damásio reforçou que a Secretaria de Governo realizará esse 
trabalho, cabendo aos munícipes acompanhar os debates para que as 
propostas sejam realizadas de acordo com as discussões elaboradas nas 
câmaras técnicas. Nesse sentido, Gabriela Terentim completou afirmando que 
todo o processo é enviado para os e-mails fornecidos pelos participantes e 
lembrou da importrância da partricipação nas audiências públicas que deverão 
ser realizadas na Câmara Municipal. Dona Tereza Maia chamou a atenção 



para a necessidade de divulgar as ações de patrimônio diariamente. Por esta 
via, Marisa Papa lembrou de como a cidade era há quarenta anos atrás e de 
como era a relação da cidade com seus bens culturais. Por unanimidade, o 
grupo entendeu que deve haver um acompanhamento da expansão imobiliária 
e comercial, com a necessidade de supervisão pela Secretaria da Cultura e 
demais Secretarias competentes. Walter Addeo defendeu também que o plano 
de preservação das fachadas é de extrema relevância, sendo necessário 
incentivar o proprietário a preservar os imóveis que são importantes para a 
história e memória do município, posicionamento acolhido como outra diretriz 
para o Plano Diretor. Além isso, o grupo definiu como diretriz a necessidade 
de uma Lei de limpeza visual, como forma de valorizar o patrimônio 
arquitetônico existente e deixar a cidade mais harmônica. Outra pauta, foi 
referente à preservação do Arquivo Histórico Municipal, concluindo a urgência 
em sistematizar o arquivo de registro das casas e imóveis representativos para 
a cidade e realizar a digitalização do acervo municipal histórico e cultural, além 
de pensar estratégias para o recolhimento e centralização e materiais que se 
encontram em diversos pontos da cidade. Welington Vilanova afirmou que a 
sistematização não é simples, que trata-se de um procedimento complexo e 
que depende de um bom plano de desenvolvimento para viabilizar a ação. 
Dessa forma, o grupo decidiu pensar um texto referente a esse assunto para 
incluir como diretriz para o Plano Diretor. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Welington Vilanova e 
acompanhada da lista de presença. 


