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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNCIPAL DE CULTURA DE TAUBATÉ, DIA 07 DE 

MAIO DE 2020 

 VIA SKYPE 

 

As 14h46 minutos iniciou-se a reunião, via Skype, da reunião do Conselho Municipal 

de Cultural de Taubaté, iniciada por Nara Alencar com a presença de Alex, Leandro, 

Zaira, Angelo, Ana Paula e a convidada da SETUC, Dani.  

Conforma a PAUTA foi discutido sobre a Readequação da verba de Cultura para a área, 

ou seja, uma verba destinada a eventos como: Festa do Quiririm, Semana Monteiro 

Lobato, e que devido a pandemia e quarentena, foram eventos não realizados. Com 

relação a classe trabalhadora da Cultura, o CMC gostaria de saber sobre o que foi feita 

dessa verba da SETUC, já que a mesma não foi utilizada. 

A representante da SETUC se pronunciou sobre as verbas, informando que as verbas, 

vindas também de emendas de Vereadores, não sabe se está lá (SETUC) ou não. O 

Prefeito Municipal pediu para cancelar tudo que estava em programação. A SETUC 

nesse momento está verificando possibilidade de EDITAIS que possam atingir de 

forma mais ampla de pessoas, mas esbarrando com toda a burocracia exigida nesse 

caso, então estuda-se uma forma de simplificar isso.  

A SETUC, segundo informações da Dani, disse que com relação ao sistema pode ser 

estudado sim, algo que possa vir a ajudar os trabalhadores da Cultura. Mas, sem 

contar com a burocracia normal. Foi abordado inclusive sobre utilizar os moldes do 

Mapa de Cultura.  

Ana Paula, falou sobre a canalização do Poder Público com relação ao COVID. E pede 

uma visão centrada, com transparências e a prioridade de salvar vidas e ajudar no 

máximo possível os vulneráveis. Acredita que tudo possa ser muito lento, devido a 

regulamentação normal para ser definida alguma reinvindicação. A prioridade é a 

SAÚDE neste momento e saber que podemos gastar muita energia no momento em 

algo que possa não ter êxito.  O poder público está no momento totalmente envolvido 

em salvar vidas e proteger os vulneráveis, criando ações e tentando a sobrevivência.  

Foi unanime por parte do Conselho, apoiar essa crise, mas também possibilitar a ajuda 

aos trabalhadores da cultura de Taubaté, que não estão em condições neste momento 

de poder ter alguma sobrevivência, pois encontram-se parados, vivendo de “bicos”, 

mas com uma demanda de trabalhos mínima. O CMC não quer criar demandas e sim, 

apresentar soluções para problemas que estão a nossa frente. (Angelo Rubim). 

Leandro sugeriu aproveitar como complemento, o Cadastro de artistas e escritores 

que foi realizado recentemente pelo evento literário realizado, onde se disponibiliza 

em passar esse cadastro para a SETUC. 

Nara preocupa-se com relação ao tempo de tudo isso com suas necessidades, pois 

estamos em estado emergencial: “Quem tem fome, tem pressa”. Ver as reais 
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possibilidades com formação de uma comissão para compor e montar esse cadastro. 

Quem estaria disponível para estar junto a SETUC para ajudar na viabilização uma 

plataforma, pedindo esse cadastro para ser ter noção de quantos, por setores e 

necessidades, estarão presentes, para serem atendidos. O que fazer com essa verba , 

antes dela ser redirecionada, não que não seja de forma adequada, mas se isso 

acontecer, os trabalhadores da cultura ficarão sem recursos. De forma urgente, 

direcionar ao trabalhador da cultura essa verba. Como ser feita essa comissão de 

forma rápida, e mostrar o por que os trabalhadores de cultura que estão em 

vulnerabilidade nesse momento possam ser amparados. 

Como explicar isso ao Poder Público? Através de uma carta detalhada acompanhada 

do cadastro e solicitações? 

Dani acredita que tudo com relação a verba e sua liberação, deva partir de Editais, com 

verba liberada para isso, concursos e etc que a SETUC possa promover para passar a 

verba para os artistas. Questionada sobre o tempo que isso levaria, ela disse que não 

vê de outra maneira isso ser feito de forma lícita.  

Nara aponta o redirecionamento da verba (em vez de ser utilizada para os eventos que 

não existiram, passar para os trabalhadores da cultura) que está na SETUC para os 

trabalhadores da Cultura, para quem não tem nenhum rendimento, pois nesse 

momento é para socorrer quem não tem nenhum rendimento, dentro da cultura, pois 

em Editais, isso ficaria muito aberto para o geral, o que não é o momento. Fazer sim, 

um cadastro com a real situação financeira de cada um (comprovando suas condições 

sócio econômicas), passar para o Legislativo e o Executivo e fazer chegar essa verba, 

sem editais e chamamentos, devido ao período de calamidade que estamos passando, 

para essas pessoas sem rendimento.  

Lembrando que a verba é da CULTURA e não está sendo pedida de nenhum outro 

setor. Esse dinheiro existe (na CULTURA) e não foi utilizado de forma presencial nos 

eventos que estavam programados e não aconteceram, então, ajudar os 

trabalhadores da cultura que comprovem não ter nenhum outro rendimento, com 

essa verba que está disponível. E Verificar essa VERBA, qual o valor disponível que está 

na CULTURA, para chegar nas pessoas que estão necessitadas.  QUANTO é e QUANTO 

pode ser revertido! Será estipulado um salario mínimo ou seguir os moldes do 

governo, com o “auxilio emergencial”? O que é REAL? 

A sugestão é que seja feita uma carta do CMC com prazo estipulado, para solicitar 

quais são os valores direcionados para as festas, e como fazer a readequação, mas 

para isso precisar saber do montante e colocando que essa informação está sendo 

solicitada para o socorro dos trabalhadores da cultura em estado emergencial. E de 

outro lado, outro grupo estabelecendo os critérios de quem pode receber esse auxílio, 

para que tudo isso seja realizado de maneira muito rápida e com urgência que a 

situação exige.  

Primeiro a CARTA e a segunda coisa, um grupo de voluntários do CMC para trocar 

informações com a SETUC, para que esse cadastramento dos trabalhadores da cultura 
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em extrema vulnerabilidade seja feito com a máxima urgência, tendo assim a 

definição do valor a ser redirecionado. Saberiamos assim, quantas pessoas receberiam 

essa verba auxiliar e qual o valor da verba disponível, mas isso com a máxima urgência 

(prazo de 72 horas sem contar o final de semana). 

Chegando a conclusão que a Secretaria de Finanças, deva informar o valor disponível 

para esse auxilio e quantas pessoas serão beneficiadas, tudo com muita praticidade. 

Quem serão as pessoas que irão compor a Comissão para o cadastramento, sabendo 

já os critérios exigidos para receber o auxilio. Tudo isso dentro da legalidade dentro 

do Estado de Calamidade decretado em Taubaté.  Observando a importância jurídica 

dentro das resoluções e posições a serem realizadas.  

A SETUC na opinião da Dani, acredita ser difícil resolver tudo dessa forma, essa bolsa 

auxilio para o artista (segundo sugestão do próprio Vereador Douglas Carbonne), pois 

acredita ser difícil distribuição de verbas sem prestação de serviços do artista para com 

a Prefeitura.  

Chega-se a um pensamento único do CMC que isso seria (eventos virtuais de prestação 

de serviços para justificar esse redirecionamento de verba) após o recebimento desse 

auxilio, no momento, primeiro socorrer e depois prestarem serviços para a SETUC, isso 

após o auxilio. Sem maiores burocracias, pois a situação atual exige isso.  A SETUC iria 

verificar posteriormente como seria uma prestação de serviços para quitar esse 

auxilio. Tudo com muito cuidado pois se esbarra sempre no problema de crime 

politico. Esse ano não se pode criar novos projetos para não configurar crime eleitoral.  

Ana Paula acredita se de suma importância a consulta ao Departamento Jurídico da 

Prefeitura, para que possa ver o parecer dele para não configurar crime eleitoral.  

Ficou acertado a realização pelo CMC de: 

1) Carta de consulta para Dr. Jaime do Departamento Jurídico; 

2) Carta em conjunto para Secretaria de Turismo e Cultura e Secretaria de 

Finanças, sobe a verba da SETUC 

3) Elaboração do cadastro estabelecendo critérios para quem está em estado de 

vulnerabilidade. 

Na votação tivemos todos apoiando com SIM as decisões e sugestões.  

A Ana Paula não pode fazer parte da Comissão, mas coloca-se a disposição para o meio 

de campo, cobrando respostas do Poder Público, etc...com apoio total.  

Com relação a readequação da Mesa Diretora Provisória (prazo vencido) e a 

explanação da alteração de Lei com as respectivas votações, devido ao número 

reduzido de participantes, deva ficar para uma próxima ocasião, mas solicitando que 

todos os membros do CMC estejam presentes na reunião, online. Todos concordaram 

com relação aos itens acima tendo um quórum maior de pessoas para ser decidida 

essas questões.  
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A prioridade no momento será a tratativa do auxilio emergencial aos trabalhadores 

da cultura de Taubaté.  

A pedido do Secretario de Cultura Márcio Carneiro, Dani entra como titular no CMC. 

Seja bem vinda. 

Sugestão de definição de data da próxima reunião ficará a ser definida, priorizando 

agora a confecção das cartas propostas.  

Uma sugestão de Angelo Rubim é que no grupo do CMC do Whatsapp sejam evitadas 

discussões desnecessárias aos interesses do grupo. Todos os presentes concordam 

com Angelo Rubim. Procurar minimizar a utilização do canal e fazer cumprir o que foi 

deliberado, com todos respeitando o que foi deliberado. Relembrando que o canal é 

para relembrar o proposito do canal para divulgar os atos do CMC . Tudo de forma 

muito profissional, sem partidos em arroubos.  E acima de tudo reativar nossos 

encontros para ter o quórum necessário para todas as atitudes e decisões que tenham 

que ser tomadas e resolvidas, não deixando o CMC sem resolver o que realmente 

precisa ser feito.  

E a reunião foi encerrada com muita serenidade e planos para que tudo seja resolvido 

de forma rápida e objetiva.  

Taubaté, 07 de maio de 2020 

Assisti a gravação da reunião e transcrevo para essa Ata.  

Dimas de Oliveira Junior  
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