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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte, no Centro Cultural 

Municipal “Toninho Mendes” – sito à Praça Cel. Vitoriano, 1 – Centro – 

Taubaté/SP, às nove horas e cinquenta minutos, teve início a reunião entre 

membros da Comissão Permanente de Leis e Afins do Conselho Municipal de 

Cultura de Taubaté – CMC e membros da Secretaria de Turismo e Cultura de 

Taubaté – SETUC. A reunião fora convocada com dois dias de antecedência 

pela própria SETUC, por meio de ofício encaminhado via email, o qual consta 

anexo a esta Ata. Os membros do Conselho Municipal de Cultura que 

compareceram à reunião foram o Presidente Dimas de Oliveira Junior, o Vice-

Presidente Mário Jefferson Leite Melo e a Primeira Secretária Danielle F. M. da 

Cruz que é representante da Secretaria de Turismo e Cultura no CMC. 

Também por parte da SETUC, estiveram presentes o servidor Lucas da Silva 

Ferreira Costa e o Sr. José Ferreira Silva, que responde temporariamente pelo 

expediente da Secretaria de Turismo e Cultura. A reunião teve início com o Sr. 

Lucas explicando que, com base na Lei Complementar nº 398, de 24 de 

novembro de 2016, o Fundo Municipal de Cultura fora instituído, portanto o 

mesmo existe por direito, porém, não de fato uma vez que os órgãos técnicos 

internos da Prefeitura Municipal de Taubaté – dentre eles a própria Secretaria 

de Turismo e Cultura, a Secretaria de Fianças e a Procuradoria Geral do 

Município – detectaram impropriedades técnicas que impedem o 

funcionamento dos mesmos. Tais impropriedades foram indicadas no processo 

nº 63.819/2016, por meio de documento que segue anexo a esta Ata. Elas 

perpassam por sete artigos da referida lei e podem ser divididas em três pontos 

de destaque: 1 - Procedimentos típicos constantes no artigo 56, que são 

próprios de fundo de natureza negocial que não se coaduna com a natureza 

orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Cultura vez que por causa 

de sua natureza orçamentária os seus procedimentos básicos devem seguir as 

disposições gerais estabelecidas pela legislação contábil e devem estar 
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enquadrados em disposições orçamentárias. São claras e taxativas as 

afirmações seguintes: fundos de natureza orçamentária não tem personalidade 

jurídica; fundos são unidades orçamentárias; fundos são constituídos por 

valores neles guardados separadamente dos demais valores do caixa geral; a 

finalidade precípua dos fundos é atender as despesas a ele vinculadas 

permitidas pela lei; os fundos são um agrupamento de recursos que pode ser 

aplicado em projetos, atividades, ações e procedimentos assemelhados, 

analisados e aprovados pelos conselhos municipais e voltados para as 

finalidades e objetivos de políticas públicas do fundo; com recurso dos fundos 

não se pode pagar despesas proibidas para a administração como um todo. 

Fundos de natureza negocial podem ser observados em pessoas jurídicas com 

personalidade jurídica própria tais como autarquias, fundações, institutos e etc; 

2 – A necessidade de rever que os apoios sejam a projetos culturais sem fins 

lucrativos – ou seja, não pode o proponente que apresentou um projeto 

artístico como por exemplo para duas apresentações teatrais no Teatro 

Metrópole, sendo contemplado com determinado recurso público previsto em 

edital do Fundo ainda queira cobrar ingressos dos expectadores – vez que a 

Prefeitura de Taubaté só pode apoiar ações/eventos/projetos que acontecerem 

em locais públicos tendo, portanto, entrada franca e atendendo assim a 

comunidade e se caracterizando como evento público de disseminação da 

cultura em nosso município; 3 – É necessário rever os dispositivos onde trazem 

a Secretaria de Administração e Finanças juntamente com a SETUC como 

administradora dos recursos do Fundo, vez que a Secretaria de Administração 

e Finanças não administra e nem acompanha a destinação e aplicação dos 

recursos de fundos, funções que são realizadas pelas pastas que são 

diretamente vinculadas aos mesmos. A respeito dos pontos mencionados, o 

conselheiro Mário Jefferson relembra os presentes que tratam-se de uma 

proposta que fora discutida em plenária na gestão anterior do Conselho 

Municipal de Cultura (2017-2019), as quais foram tratadas com os referidos 
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órgãos técnicos internos da Prefeitura Municipal de Taubaté, porém, não 

chegaram a ser votados para encaminhamento das alterações. Em seguimento 

a conselheira Danielle explica que este estudo mencionado pelo conselheiro 

Mário Jefferson, foi base de estudo para a atual gestão do Conselho Municipal 

de Cultura (2020-2022), juntamente ao anteprojeto de lei elaborado pela 

sociedade civil a partir das Conferências Municipais de Cultura e ao Guia de 

Orientações para os Municípios – Sistema Nacional de Cultura; Perguntas e 

Respostas, do Ministério da Cultura (ano 2012), onde os componentes da 

Comissão Permanente de Leis e Afins construíram um documento com 

propostas para a alteração da Lei Complementar nº398, não só no que diz 

respeito a regulamentação do Fundo Municipal de Cultura, mas também em 

adequações referentes a muitos outros pontos do Sistema Municipal de Cultura 

em seu todo, alterações essas que já foram aprovadas em plenária pelo CMC. 

O Sr. Lucas explica, inclusive com base em experiências em outros conselhos, 

que a proposição de alterações de leis com base em estudos e discussões são 

sempre bem-vindas e que as mesmas podem ocorrer quantas vezes forem 

necessárias, desde que sejam submetidas a todas as áreas técnicas 

envolvidas para discussão e proposição dos melhores cenários. Desta forma, o 

Sr. Lucas e o Sr. José solicitam que as propostas do CMC sejam 

encaminhadas à SETUC que se compromete a fazer análise, apresentar 

propostas construtivas – se assim for cabível e necessário – e, não só 

encaminhá-las aos demais setores competentes mas também acompanhar seu 

andamento para que sejam levadas à alteração. Para que os 

encaminhamentos aconteçam, o Sr. Lucas explica aos conselheiros os passos 

e documentos necessários, os quais deverão ser juntados pela primeira 

secretária e protocolados no dia seguinte pelo presidente. Em paralelo ao 

acompanhamento destas alterações, a também proposta de alteração realizada 

pela Prefeitura Municipal de Taubaté é, a partir desta reunião, encaminhada 

para a apreciação e votação do Conselho Municipal de Cultura. É ressaltada a 
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urgência da votação destas propostas, uma vez que debatidas e aprovadas as 

mesmas poderão seguir como proposta de alteração para o legislativo e, a 

partir daí, o município estará apto a receber os recursos advindos da Lei 

Emergencial Aldir Blanc. O Sr. Dimas, presidente do CMC, compromete-se, 

portanto, a convocar uma Reunião Extraordinária do Conselho para levar à 

votação as propostas apresentadas pela Prefeitura, às quais serão 

encaminhadas com antecedência via email a todos os conselheiros. A reunião 

do conselho contará com a participação do Sr. Lucas, representando a 

Secretaria de Turismo e Cultura e deverá ser realizada de forma online, como 

tem sido todos os procedimentos do CMC desde o início da Pandemia. 

Informado da não existência de Regimento Interno para o Conselho Municipal 

de Cultura, o Sr. Lucas observou então alguns pontos a serem considerados no 

momento da votação das propostas: o primeiro diz respeito ao quórum de 

instalação da sessão e o segundo diz respeito ao quórum de votação. Assim, 

por não existir Regimento Interno para o Conselho Municipal de Cultura, 

convém destacar que de forma análoga as normas previstas na Constituição 

Federal que regem o processo legislativo e são de repetição obrigatória pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme remansosa jurisprudência do 

C. STF, o art. 47 da CF/1988 dispõe que: “Art. 47 – Salvo disposição 

constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas 

Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta 

de seus membros.” (g.n). Clarividente é o entendimento que podemos extrair 

do dispositivo constitucional acima onde define dois tipos de quórum, o quórum 

de instalação da sessão (presente a maioria absoluta de seus membros, sem o 

qual a sessão não poderá, sequer, ser iniciada) e quórum de votação (serão 

tomadas por maioria dos votos, ou seja, maioria simples.). Quórum nada mais 

é do que o número mínimo de pessoas presentes para a realização do 

processo de votação de alguma medida administrativa ou legislativa. MAIORIA 

SIMPLES é quórum para aprovação ou rejeição da matéria, de maioria simples, 
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qual seja, a maioria de votos a favor ou contrários a determinado projeto. Veja 

que neste, não se consideram as abstenções, eis que evidentemente não se 

consideram “voto” na acepção do termo, nem a favor, nem contra, tratando-se, 

apenas, de um direito do conselheiro de não se manifestar sobre a matéria. 

MAIORIA ABSOLUTA é definida como o primeiro número inteiro superior a 

metade do colegiado. No caso do Conselho Municipal de Cultura composto por 

24 conselheiros a maioria absoluta seria de 13 conselheiros presentes para 

inicio da votação. Por fim, é registrada a ausência da grande maioria dos 

membros da Comissão que fora convidada à presente reunião, os quais 

contestaram a realização da reunião de forma presencial e, para tanto, 

demonstraram reclamações e questionamentos via email, os quais foram 

entregues pelo presidente do CMC ao Sr. José Ferreira Silva. A reunião é dada 

por encerrada às dez horas. A presente Ata foi lavrada por mim, Danielle 

Ferreira Mendes da Cruz, e o nome de todos os presentes constam em lista de 

presença anexa. 
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Presidente do CMC 
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Segunda Secretária do CMC 

 

 

 

 



 

 
 

6 

 

 



 

 
 

7 

 

 



 

 
 

8 

 

 



 

 
 

9 

 

 



 

 
 

10 

 

 



 

 
 

11 

 

 



 

 
 

12 

 

 



 

 
 

13 

 

 



 

 
 

14 

 

 



 

 
 

15 

 

 



 

 
 

16 

 

 



 

 
 

17 

 

 



 

 
 

18 

 

 


