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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. Aos 

seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, de forma online – via aplicativo 

Skype, teve início a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura – CMC, às 

quinze horas e quinze minutos, em segunda chamada, com o total de treze 

conselheiros participantes, sendo doze conselheiros titulares e um suplente, além de 

seis convidados dos quais os nomes constam em lista de presença. A reunião foi 

presidida pelo presidente do CMC, Dimas de Oliveira Junior, o qual inicia solicitando à 

primeira secretária Danielle Cruz que faça a chamada nominal dos conselheiros e, 

após, o mesmo se pronuncia apresentando os nomes dos gestores que foram 

indicados pela nova gestão para assumirem as áreas de Turismo e Cultura, dentro da 

Secretaria de Turismo e Cultura – SETUC. Dimas explica que, por motivos pessoais, 

terá de se ausentar da presente reunião, deixando-a então sob o comando do vice-

presidente Mario Jefferson Leite Melo. O vice-presidente solicita à primeira secretária 

que faça a leitura da pauta do dia, tratam-se dos seguintes itens: 1 – organização dos 

Fóruns Setoriais e 2 – discussão de demandas a serem levadas ao Prefeito em 

reunião presencial. O vice-presidente questiona se não haveria prioridade em se 

discutir apenas o segundo item da ordem do dia, uma vez que o primeiro item 

dependeria de uma compreensão quanto às intenções da nova administração em 

relação ao conselho. A primeira-secretária informa ter sido uma das pessoas a solicitar 

a inclusão do primeiro item na pauta do dia, uma vez que ele foi o último item tratado 

na última reunião ordinária realizada pelo conselho no mês de novembro. Na ocasião, 

o conselho já tratava da organização dos Fóruns Setoriais, discutindo uma possível 

minuta para regulamentar seus atos. A última proposta desta minuta foi elaborada pelo 

conselheiro Angelo Rubim e enviada aos demais via e-mail, no entanto, não houve 
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mais discussão a respeito desde então. O conselheiro Angelo se manifesta, inclusive 

no que toca o questionamento do vice-presidente, uma vez que o primeiro item trata-

se do cumprimento da Lei Complementar nº 398, de forma que cabe a qualquer 

administração sua execução, não havendo margem para opção entre executar ou não. 

O conselheiro lembra, ainda, que a construção da referida lei se deu numa 

Conferência Municipal de Cultura presidida pelo atual Prefeito Municipal que, na 

época, era Secretário de Turismo e Cultura. Por fim, o conselheiro Angelo pede 

maiores informações sobre os assuntos: esclarecimento sobre o segundo item da 

pauta do dia e explicações sobre o andamento da Lei Aldir Blanc no município. O vice-

presidente explica que o segundo item da pauta do dia trata-se de uma provocação da 

atual presidente do Conselho de Turismo – COMTUR, em uma sugestão para reunião 

conjunta entre turismo e cultura para tratar dos assuntos pertinentes à pasta, daí a 

proposta de se criarem dois comitês de seis pessoas, um comitê de cada conselho, 

para participarem desta reunião representando os demais. Quanto ao questionamento 

sobre andamento da Lei Aldir Blanc, o vice-presidente pede que a representante da 

SETUC se manifeste. A segunda secretária Danielle se coloca à disposição do grupo 

de trabalho de organização dos Fóruns Setoriais e a convidade Jenifer Botossi 

também manifesta interesse em contribuir com o grupo. Danielle menciona a presença 

do conselheiro Antonio Cesar Pimenta, recém nomeado gestor da área da cultura, que 

acompanha o processo atual da Lei Aldir Blanc. Trata-se da fase de pagamento dos 

editais do Inciso III da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, os quais estavam 

previstos para acontecer até os dias finais do mês de dezembro de 2020 e que, 

porém, não aconteceram dentro deste prazo, acontecendo apenas a fase de 

empenhamento destes. O pagamento ficou para o início do ano de 2021, sofrendo, 
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portanto, as consequências do período de transição de Prefeito e Secretários e suas 

respectivas liberações pelo banco, de modo que todas as transações bancárias foram 

prejudicadas. Cesar explica que estas questões administrativas foram resolvidas 

quanto ao que dependia da administração, de forma que a mesma estava apenas 

esperando as liberações por parte do banco para que pudesse dar andamento às 

transações. A fala do conselheiro/gestor de cultura foi complementada pelo convidado 

Rafael Soares, membro do Representa Taubaté, que também está em 

acompanhamento aos trâmites e o mesmo trouxe também à plenária uma demanda 

dos artistas premiados quanto à necessidade de maior prazo para entrega da 

contrapartida exigida pelos mesmos editais, o qual está previsto para o próximo dia 

doze de dezembro. Rafael se compromete a solicitar a prorrogação deste prazo à 

SETUC. O conselheiro Paulo Bonani coloca sua observação de que existem muitas 

informações acerca deste assunto dos pagamentos, muitas explicações quanto aos 

atrasos, porém faltam posicionamentos oficiais, em respeito aos artistas contemplados 

e mesmo afim de orientá-los, para tanto, o conselheiro solicita uma nota oficial da 

Prefeitura. A primeira secretária Danielle, em resposta ao conselheiro Paulo, se 

compromete a cobrar uma nota oficial por parte da SETUC, referente a atual situação 

dos editais da Lei Aldir Blanc. A conselheira Josinara se coloca à disposição da 

comissão de organização dos Fóruns Setoriais e a conselheira Danielle sugere que a 

comissão se reúna o quanto antes para trabalhar o assunto. O conselheiro Angelo 

explica que a última proposta para organização dos Fóruns Setoriais, enviada via e-

mail por ele em novembro, a qual consta como anexo a esta Ata, foi baseada na 

proposta da última Conferência Municipal de Cultura de Taubaté. Angelo solicita, 

portanto, que os demais conselheiros leiam tanto seu e-mail quanto o e-mail anterior 



 

 

4 

 

do conselheiro Delvechio para que o grupo possa entrar em discussão neste assunto. 

Por fim, o conselheiro Angelo solicita que, após encerradas as discussões da pauta do 

dia, seja destinado um tempo para retornar ao assunto da Lei da Aldir Blanc. O 

convidado Rafael Soares se manifesta aos 45:33 minutos da reunião para avisar que 

foi contatado pelo setor de Tesouraria da Prefeitura para noticiar que o setor acaba de 

retomar os trâmites para o pagamento dos prêmios dos editais da Lei Aldir Blanc. O 

conselheiro Angelo volta a manifestar a grande necessidade em se dar andamento à 

questão dos Fóruns Setoriais antes de dar fechamento a este item da pauta. A 

primeira secretária Danielle se propõe a criação do grupo de whatsapp para reunir 

aqueles que se manifestaram pela contribuição com a organização dos Fóruns 

Setoriais para que, através do grupo, possam combinar um encontro para as 

discussões. O convidado Pedro Rubim se coloca à disposição de participar do grupo 

de trabalho dos Fóruns Setoriais. A primeira secretária Danielle sugere que, assim que 

a comissão tiver um material com mais consistência em mãos, possa ser marcada 

uma extraordinária para apresenta-lo aos demais. O primeiro item da pauta do dia é 

dado por encerrado e o vice-presidente dá seguimento com o segundo item que se 

refere à formação de uma pauta para reunião do CMC e do COMTUR com o Prefeito. 

Mario Jefferson reforça o fato de que cada será representado por seis pessoas que 

devem manifestar interesse nesta participação e sugere a construção conjunta de uma 

pauta de interesse comum a todos para ser levada à reunião. O conselheiro Angelo se 

dispõe a fazer parte do grupo do CMC que participará da reunião. Como sugestão 

para a pauta, o conselheiro coloca o desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura e 

a abertura para discussão do orçamento público junto ao conselho – o conselheiro cita 

para o ano de 2021 a discussão do Plano Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes 
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Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA – ambas as reivindicações 

do conselheiro envolvem o cumprimento da Lei Complementar nº 398. O conselheiro 

também comenta a importância de uma comunicação aberta com o Conselho de 

Turismo. O vice-presidente Mario Jefferson traz uma sugestão deixada pelo presidente 

Dimas de que a participação dos seis membros do CMC na reunião sejam dos quatro 

membros da Mesa Diretora do conselho e mais dois conselheiros que tiverem 

interesse, ele informa que esta é uma questão aberta a ser discutida. O conselheiro 

Paulo Bonani sugere uma discussão da pauta definida pelo CMC com o COMTUR 

antes de se reunirem com o Prefeito. Sr. Bonani relembra uma proposta antiga deste 

conselho que era de se reunir com o Dr. Vagner Giron de La Torre para instruções e 

preparação dos conselheiros, ele sugere que essa ideia seja retomada de forma 

online. O vice-presidente solicita à primeira secretária que entre em contato com o Dr. 

Vagner para saber se há essa possibilidade. A convidada Regina Morgado pergunta 

via chat como são e como funcionam os Fóruns Setoriais de Cultura e o conselheiro 

Angelo faz uma explicação que é complementada pela convidada Jenifer Botossi. O 

convidado Rafael Soares se coloca à disposição para contribuir na organização dos 

Fóruns Setoriais e também manifesta vontade de estar presente na reunião dos 

conselhos com o Prefeito Municipal. A primeira secretária questiona se já foram 

encerradas as sugestões de pauta para a reunião com o Prefeito e o vice-presidente 

explica que ainda há espaço para sugestões. Mario Jefferson adianta, ainda, que não 

existe uma data específica marcada para que esta reunião com o Prefeito Municipal 

aconteça, de forma que espera-se que seja em até quinze dias. A primeira secretária 

sugere que seja aberto um período para o envio de sugestões via e-mail até a próxima 

sexta-feira, dia oito de janeiro e, após, na segunda-feira, dia onze de janeiro, a mesa 
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diretora poderia se responsabilizar por compilar todas as sugestões em um documento 

e enviá-lo à plenária via e-mail para que o mesmo passasse por aprovação. O 

conselheiro Angelo manifesta sua preocupação de que a mencionada reunião com o 

Prefeito seja tratada como somente uma possibilidade articulada por um outro 

conselho municipal, no caso o COMTUR. O vice-presidente Mario Jefferson aponta 

que esta é uma das possibilidades de fazer este contato, o que não exclui outras 

possíveis tentativas de se chegar ao Prefeito. O vice-presidente acata, portanto, a 

sugestão da primeira-secretária e pede que se abra votação pela construção de um 

documento com pautas sugeridas pelos conselheiros para tratar com o Prefeito 

Municipal, seguindo os trâmites e prazos sugeridos pela primeira-secretária Danielle. 

No momento da votação, com o total de dez conselheiros votantes, com dez votos 

favoráveis a sugestão é aprovada. A primeira secretária pontua que o conselho não 

procedeu com a votação das Atas das reuniões anteriores ao início desta reunião, 

como é de costume. O vice-presidente solicita então uma votação para aprovação da 

Ata da Reunião Ordinária do dia quatro de novembro de 2020 e da Ata da Reunião 

Extraordinária do dia dezoito de dezembro de 2020. No momento da votação, com o 

total de nove conselheiros votantes, com nove votos favoráveis, ambas as Atas são 

aprovadas. O conselheiro Angelo solicita que se torne a tratar da questão dos atrasos 

no pagamento das premiações dos editais da Lei Aldir Blanc, evocando o caráter 

fiscalizador do CMC, para que se busque respostas da Prefeitura, via ofício, a fim de 

entender qual (ou quais) foi o fator que provocou os atrasos no pagamento – desde a 

fase de recursos dos editais até o ponto em que se sabe que houve prejuízo de tempo 

por conta da troca de gestão – no intuito de minimizar ou impedir a repetição de erros 

como este em ações futuras. O vice-presidente acata a sugestão do conselheiro 



 

 

7 

 

Angelo e chama votação para deliberar a respeito. No momento da votação, com o 

total de nove conselheiros votantes, com nove votos a plenária decide pelo envio do 

ofício com tais questionamentos à Prefeitura. O conselheiro Angelo se propõe a 

produzir o ofício com tais questionamentos e enviar para conhecimento de todos e 

para que se proceda com o protocolo do mesmo. A reunião é dada por encerrada às 

17 horas e dez minutos. A presente Ata foi lavrada por mim, Danielle Ferreira Mendes 

da Cruz, e os nomes de todos os presentes constam em lista de presença anexa. Em 

complemento a esta Ata, o vídeo da mesma Reunião Ordinária está disponível no 

Canal no Youtube do CMC que pode ser acessado por meio do link 

https://bit.ly/3gLG1kO. 
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