ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. Aos
três dias do mês de fevereiro 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
quatorze horas e quinze minutos, em segunda chamada, com o total de onze
conselheiros participantes, sendo dez conselheiros titulares e uma conselheira
suplente em situação de titularidade, além de dois convidados dos quais os nomes
constam em lista de presença. Na ausência do presidente do Conselho, o vicepresidente Mario Jefferson preside a reunião. Mario Jefferson apresenta a pauta do dia
que se trata das tratativas e andamentos para a realização dos fóruns setoriais,
conforme planejamento do Grupo de Trabalho responsável. Ele também informa que
houve uma sugestão de pauta enviada via e-mail pelo conselheiro Angelo Rubim –
comunicação oficial e acompanhamento dos ofícios e protocolos produzidos pelo CMC
– e decide por iniciar a reunião pelos questionamentos do conselheiro. Num primeiro
momento o vice-presidente traz a descrição dos quatro processos mencionados pelo
conselheiro Angelo em seu e-mail, dos quais solicita discussão do conselho a respeito,
uma vez que manifesta que os referidos processos não tiveram respostas ou tiveram
respostas insatisfatórias. O vice-presidente informa que os trâmites referentes aos
processos protocolados na Prefeitura Municipal ficam disponíveis, quanto aos seus
andamentos, pelo próprio site da Prefeitura. O vice-presidente passa a fazer a leitura
do andamento dos processos, conforme disposto no site da Prefeitura. O conselheiro
Angelo pede, então, a palavra para explicar que seu questionamento não é a respeito
do andamento dos processos e sim sobre o conteúdo/ausência de respostas que não
cumpriram em informar o que o Conselho havia questionado e/ou solicitado. O vicepresidente propõe que a secretaria do Conselho encaminhe todas as respostas para
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conhecimento do CMC de forma que na próxima reunião a plenária possa manifestar
se está em acordo ou desacordo com as mesmas. O vice-presidente explica que o
Conselho tem muito trabalho e poucos conselheiros atuando e informa que está
deliberado pela sua proposta de votar a concordância ou a discordância quanto às
respostas da Prefeitura na próxima reunião. O conselheiro Angelo explica que sua
proposta para a pauta não foi concluída, uma vez que havia ainda uma questão que
buscava entendimento e esclarecimento de regras para o uso da marca oficial do
Conselho Municipal de Cultura e comunicações divulgadas por seus integrantes
devido a algumas comunicações que foram realizadas pelo presidente do Conselho,
utilizando-se da marca do CMC sem que houvesse passado por deliberações. O
conselheiro Angelo lembra que entre as prerrogativas da função do presidente está a
de garantir a execução das decisões do Conselho, sendo que o próprio conselho já
havia decidido anteriormente que as comunicações do mesmo sairiam partindo da
Comissão de Comunicação, bem como as comunicações de cunho opinativo. O
conselheiro questiona, ainda, se é prerrogativa de quem preside a reunião a de
deliberar sozinho sobre o assunto colocado em pauta. O vice-presidente é
interrompido pelo conselheiro Angelo em sua fala e pede que sua fala seja respeitada.
O vice-presidente informa ao conselheiro que, caso ele tenha se sentido prejudicado
em seu direito pela prerrogativa tomada pela presidência, ele deve buscar a ação que
lhe for melhor. Mario Jefferson informa que dará seguimento ao próximo assunto da
pauta do dia que é a realização dos fóruns setoriais. Ele pede à conselheira Danielle
Cruz, que é membro da Comissão Organizadora do Fórum Municipal de Cultura, para
que apresente um resumo do que fora trabalhado por esta comissão. A conselheira
Danielle informa que havia pedido a palavra antes do encerramento do assunto
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anterior. A conselheira pontua a importância do assunto trazido à plenária pelo
conselheiro Angelo mas é interrompida em sua fala pelo vice-presidente Mario
Jefferson. Danielle pede que sua fala seja respeitada e o vice-presidente manifesta
que está se retirando da reunião a partir deste momento. A conselheira Danielle dá
seguimento em sua fala afirmando o que já fora trazido pelo conselheiro Angelo
quanto a documentos e postagens realizadas em nome do CMC e que não teriam sido
trazidas anteriormente para a aprovação da plenária. A conselheira manifesta-se
preocupada, inclusive no que diz respeito à realização de reuniões em que
representantes do conselho participam, porém, sem levarem de fato a fala do
conselho, uma vez que o mesmo não fora consultado. Na ausência do presidente e,
agora, do vice-presidente do CMC, a própria conselheira Danielle, que é primeira
secretária do Conselho, toma a presidência desta reunião e dá seguimento passando
a palavra ao próximo conselheiro inscrito para fala que é o conselheiro Angelo. O
conselheiro lamenta o ocorrido anteriormente e explica as questões pelas quais
acredita serem válidas suas colocações, em especial, o cumprimento do Regimento
Interno do CMC. O conselheiro pede que se conste em ata o fato de que ele não
recebe respostas quanto aos e-mails que encaminha no canal oficial de comunicação
do CMC, no entanto, lamenta que o mesmo canal seja utilizado para repasse de textos
que não correspondem aos assuntos do conselho. Em um dos poucos e-mails de
questionamentos do conselheiro Angelo que foram respondidos, ele informa ter
recebido a resposta de que o conselho não poderia fazer nada a respeito da ausência
de resposta da Prefeitura Municipal sobre um processo do CMC. O conselheiro
questiona, portanto, a seriedade do conselho quanto à sua eficiência e vontade em se
cumprir com seu papel consultivo e deliberativo, bem como regulamentado na Lei
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Complementar nº 398. A palavra é passada à conselheira Fernanda Cabral que
registra profundo desagravo pelo ocorrido anteriormente. Quanto à questão trazida
pelo conselheiro Angelo, a conselheira Fernanda traz a necessidade de ética
procedimental. A conselheira também pede providências em relação ao que ocorreu,
ela pede que os conselheiros sejam minimamente respeitosos uns com os outros para
que se dê seguimento aos trabalhos. A conselheira Zaira manifesta solidariedade aos
conselheiros que foram desrespeitados e considera que o conselho presenciou um ato
inadmissível.

A

conselheira

Danielle

registra

sua

preocupação

de

que

desentendimentos como o que ocorreu possam causar desunião na área da cultura
como um todo ou descrédito/desânimo nos próprios conselheiros e resultar na perda
de forças para a realização das ações do CMC. A conselheira sugere à plenária que
encontrem juntos uma forma de manifestar sua preocupação com as comunicações do
conselho. A conselheira Josinara Alencar se manifesta pelo cumprimento da
legislação, afirmando que todos aqueles que estão no conselho para cumprir seu
papel devam permanecer e dar seguimento em seus trabalhos. A conselheira sugere à
plenária que os protocolos trazidos à discussão pelo conselheiro Angelo sejam
refeitos: reescritos e novamente protocolados, para que a nova gestão dê ao conselho
as respostas, uma vez que as respostas anteriores não foram adequadas para a
solicitação do CMC. A conselheira Josinara sugere, também, à plenária, que o
conselho reconheça o que já foi deliberado em plenária e publique uma resolução do
conselho sobre as comunicações oficiais do conselho que só podem ser emitidas com
a deliberação da plenária. Pede a fala o Co-Vereador Rafael Soares, do Mandato
Coletivo, que informa que irá encaminhar ofício ao CMC em questionamento não só
aos comunicados emitidos em nome do conselho mas também questionando sobre
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esse tipo de situação como a que ocorreu no início da reunião. O conselheiro Angelo
diz ao Co-Vereador que é importante que a Câmara estimule o cumprimento da lei,
faça junto com a o conselho o papel de fiscalizador e lute junto pela realização do
Plano Municipal de Cultura. O Co-Vereador Rafael Soares manifesta que o Mandato
Coletivo gostaria de encaminhar também ofícios pessoais aos conselheiros. A
conselheira Danielle coloca em votação os seguintes itens: 1 - Sugestão da
Conselheira Josinara: reescrever os encaminhamentos anteriores e solicitar que sejam
respondidos dentro do prazo e de forma completa (com dos devidos detalhes); 2 Sugestão da Conselheira Josinara: resolução do CMC para que se cumpra o trâmite
interno do conselho para as publicações do conselho e o envio de documentação; e 3
- Aprovação da Ata da Ordinária do dia 06/01/2021. No momento da votação, com o
total de dez conselheiros votante, havendo dez votos em aprovação aos três itens, os
mesmos são aprovados pela plenária. A conselheira Danielle dá início ao próximo item
da pauta do dia que trata da realização do Fórum Municipal de Cultura. A conselheira
apresenta os membros que se encontram atuantes na Comissão Organizadora do
Fórum Municipal de Cultura, sendo a própria conselheira Danielle, os conselheiros
Angelo, Fernanda, Josinara, Paulo e o membro da sociedade civil Sr. Pedro Rubim. O
conselheiro Angelo passa a apresentar o trabalho da Comissão, pontuando o que
segue: dentro da programação acontecerão de duas a três reuniões de Fóruns
Setoriais por dia; as reuniões terão curta duração e serão pautadas por perguntas-guia
elaboradas previamente e respondidas no ato da inscrição dos participantes por meio
de formulário; os dados obtidos nos formulários e as discussões geradas nas reuniões
irão compor um relatório das demandas identificadas para cada setor, demandas
essas que futuramente irão compor a pauta da próxima Conferência Municipal de
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Cultura; a programação contará, também, com a parte de nivelamento onde haverão
conversas com técnicos, tanto da área da política cultural quanto da área jurídica em
participação social nas políticas públicas, para tal estão em processo de convite a
especialista Jenifer Botossi e os juristas Dr. Wagner Giron de La Torre e Dr. José
Carlos de Oliveira Sampaio; por fim, o conselheiro explica que o último passo dentro
da programação do Fórum Municipal de Cultura será a eleição para membros das
cadeiras da sociedade civil que encontram-se vagas. Os regimentos, tanto para a
realização do Fórum Municipal de Cultura, quanto para a questão eleitoral, ainda
encontram-se em construção e precisarão ser levados posteriormente à aprovação da
plenária. A conselheira Fernanda passa a apresentar o cronograma elaborado pela
Comissão Organizadora, conforme segue: 15/03 - SEG - Parte Técnica (Etapa 1)
Jenifer Botossi - Política Cultural em Tté; 16/03 - TER - 3 setores (Etapa 2); 17/03 QUA - 3 setores (Etapa 2); 18/03 - QUI - 2 setores (Etapa 2); 19/03 – SEX possibilidade de apresentação cultural; 20/03 – SÁB - possibilidade de apresentação
cultural; 21/03 – DOM - possibilidade de apresentação cultural; 22/03 - SEG - 2
setores (Etapa 2); 23/03 - TER - 2 setores (Etapa 2); 24/03 - QUA - Parte Legalista
(Etapa 1) Wagner Giron - O papel do conselheiro; 25/03 - QUI – votação (Etapa 3). A
conselheira Fernanda traz a questão do preparo de todos os colegas conselheiros no
desenvolvimento da metodologia e da mediação para os encontros de todos os
setores. Os conselheiros discutem sobre as possibilidades de aprovação dos
regimentos que virão, se por e-mail ou numa reunião extraordinária. A conselheira
Josinara aproveita para solicitar que as extraordinárias, quando marcadas, respeitem
dia da semana e horários em que já se sabe da maior disponibilidade dos
conselheiros. A conselheira Danielle faz a proposta de que fique marcada, já nesta
6

reunião, uma reunião extraordinária para o dia dez de fevereiro, a partir das quatorze
horas, de forma online, tendo como pauta a aprovação dos regimentos que serão
elaborados pela Comissão Organizadora do Fórum Municipal de Cultura. É colocado,
portanto, em votação a aprovação do cronograma anteriormente apresentado pela
conselheira Fernanda e a proposta de Reunião Extraordinária para o dia dez de
fevereiro. Com o total de nove conselheiros votantes no momento da votação, com o
total de nove votos em acordo com as duas propostas, ambas são aprovadas pela
plenária. O Co-Vereador Rafael Soares traz à reunião a questão levantada em meio à
sociedade civil de que haveria intenção do atual governo em separar as áreas de
turismo e cultura e incluí-las sob o comando de outras secretarias municipais – a área
de cultura iria para a Secretaria de Educação e a área de Turismo iria para a
Secretaria de Desenvolvimento e Inovação – , ele informa que para tratar deste, entre
outros assuntos da pasta, ele solicitou por meio da Vice-Prefeita uma reunião com o
Prefeito Municipal e, para tal, conseguiu que houvesse a participação de um
representante do Conselho Municipal de Cultura. O Co-Vereador informa que será
encaminhado um convite ao CMC e a conselheira Danielle diz que caberá à plenária,
após o recebimento do convite, definir que irá representa-los. Pede a fala a convidada
Monique que inicia lamentando o episódio ocorrido no início da reunião e relata que
obteve informações diretas do Sr. Prefeito Municipal sobre a separação da pasta onde,
a área de Turismo iria para a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e a área de
Cultura seguiria solo com uma secretaria única para o assunto. A conselheira
Fernanda levanta a questão de que o primeiro contato com a informação de que a
área da cultura iria para a Secretaria de Educação surgiu por meio de mensagem de
whatsapp do vice-presidente deste conselho que havia, junto com o assunto,
7

declarado a necessidade de marcação de reunião com o Prefeito Municipal para
esclarecer o assunto. A conselheira reconhece que a intenção de esclarecer o assunto
é legítima, porém pontua mais uma vez a problemática em membros do conselho
propagarem opiniões que não representam a opinião da plenária, uma vez que não foi
discutido pela mesma. A conselheira Zaira solicita que, para a próxima reunião do
conselho, seja colocada em pauta a retomada dos trabalhos quanto as alterações no
Regimento Interno do CMC, para que se evitem problemas futuros nesse mesmo
sentido. A conselheira Danielle manifesta sua opinião de que, uma vez que a
Comissão de Leis e Afins já estava designada a trabalhar no Regimento Interno, não
haveria necessidade de se deliberar em plenária sobre o assunto, cabendo a esta
Comissão apenas retomar seu trabalho. Os membros desta Comissão explicam que o
trabalho no Regimento foi pausado, mas que está próximo de ser concluído e o grupo
se dispõe a retomar o andamento do Regimento. Provocado pela conselheira Josinara
sobre a intenção do Mandato Coletivo no encaminhamento de ofícios direcionados aos
conselheiros (se interessado na fala dos membros pessoalmente ou de cada um
enquanto conselheiro), o Co-Vereador Rafael Soares esclarece que o Mandato
Coletivo irá repensar como se dará o encaminhamento de para que não haja qualquer
interferência do Legislativo no CMC, o que não é sua intenção. O conselheiro Angelo
finaliza pontuando que a decisão da pauta da reunião ordinária do mês de janeiro não
fora ainda concluída, uma vez que foi discutida a construção de uma pauta para que o
conselho levasse no caso de haver uma reunião com o Prefeito, porém, a transcrição
final desta pauta que deveria ter sido compilada dos e-mails dos conselheiros que
contribuíram e enviada via e-mail para a aprovação dos demais não foi realizada. A
conselheira Josinara complementa que, uma vez que não fora finalizada a fala do
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Conselho Municipal de Cultura, caso algum representante do CMC venha a
representar o conselho em uma oportunidade com o Prefeito, ele deverá fazê-lo
apenas como ouvinte, não cabendo ao mesmo levar opiniões pessoais. Nada mais
havendo a tratar, a reunião é dada por encerrada às dezesseis horas e dezesseis
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.

Dimas de Oliveira Junior

Mario Jefferson Leite Melo

Presidente do CMC

Vice-Presidente do CMC

Danielle Ferreira Mendes da Cruz

Zaira Silva Santos

Primeira Secretária do CMC

Segunda Secretária do CMC
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Conselho Municipal de Cultura Taubaté - CMC <cmc.taubate@gmail.com>

Sugestão de pauta para reunião ordinária do dia 3 de fevereiro de 2021
1 mensagem
Angelo Rubim <angelorubim@gmail.com>
1 de fevereiro de 2021 11:46
Para: Conselho Municipal de Cultura Taubaté - CMC <cmc.taubate@gmail.com>, Conselho Cultura Taubaté <cmcdetaubate@gmail.com>
Prezada mesa diretora,
sugiro a seguinte pauta para a reunião Ordinária do dia 3 de fevereiro próximo:

Pauta: Comunicação Oﬁcial e acompanhamento dos o cios e protocolos produzidos pelo CMC.
Solicitamos a inclusão deste tópico na pauta da reunião ordinária do próximo dia 3 de fevereiro tendo em vista a falta de resposta
ou respostas insa sfatórias para os protocolos abaixo:
1) 25956/2020 - Solicita informações sobre o montante dos valores ﬁnanceiros que seriam direcionados aos eventos não
realizados em função da pandemia;
2) 31275/2020 – Proposta de alteração da Lei 398/16;
3) 36360/2020 – Sobre o decreto da Lei Aldir Blanc;
4) 2241/2021 – Sobre o prazo do pagamento dos prêmios dos editais da Lei Aldir Blanc.
Também para entendermos e estabelecer regras para o uso da marca oﬁcial do Conselho Municipal de Cultura em comunicações
divulgadas por seus integrantes.
Obrigado desde já.
Angelo.

/

Secretaria de
Desenvolvimento e
Inovação
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social

Secretaria de
Planejamento

Departamento de
Comunicação

Secretaria de Educação

Secretaria de Turismo e
Cultura

Gabinete do Prefeito

Marcela Mantovani Teixeira

Luciano de Moura Martins

Titular

Suplente

Victor Franch Vargas

Marcela Carolina da Silva

Suplente

Suplente

Simone Virgínia Varejão Manara

Titular

Emerson Francisco da Silva

Fernanda Cabral de Vasconcelos

Suplente

Titular

Plínio de Oliveira Macedo Junior

Titular

Maria Teresa de Moura

Antonio César Pimenta

Suplente

Suplente

Danielle Ferreira Mendes da Cruz

Titular

Leandro de Mello Fonseca

William Roberto Silva Rodrigues

Suplente

Titular

Ana Paula Zarbietti

Titular

Nome

sedis@taubate.sp.gov.br

emerson_tatao@yahoo.com.br

pmt.balcao@gmail.com

pmt.balcao@gmail.com

Não informado

mantovani.mt@gmail.com

marcela.carolina@taubate.sp.gov.br

virginia.manara@taubate.sp.gov.br

fercavas@hotmail.com

plimactbte@yahoo.com.br

cesarpimenta33@gmail.com

danielle.mendes@taubate.sp.gov.br

william.rsrodrigues@outlook.com

aninhazarbietti@hotmail.com

Email
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Não informado

12 99141-0471

12 3621-6043

12 3621-6043

12 99711-0986

12 98996-8644

12 99717-1915

12 99202-5765

12 99105-0931

12 99156-0425

12 99707-3589

12 98839-9287

12 98707-1717

12 98844-6049

Telefone

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Presença
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UNITAU

Profa. Dra. Maria Fátima de Melo Toledo

Suplente

melotoledo@gmail.com

barm-arq@hotmail.com

felipebraus@hotmail.com

Felipe Berti Braga

Prof. Me. Benedito Assagra Ribas de Melo

brunosantosnogueira88@gmail.com

secretariadeesportes@taubate.sp.gov.br

wana.lima1977@gmail.com

camilaerikaa@gmail.com

lais.pereira@taubate.sp.gov.br

Bruno dos Santos Nogueira

Titular

Secretaria de Segurança Titular
Pública Municipal
Suplente

Silvana Aparecida de Souza Lima

Camila Érika dos Santos

Lais Bonafé Marcondes Pereira

Suplente

pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br

getuliokater@gmail.com

Aguardando indicação

Aguardando indicação

Getulio Kater de Almeida

delvechio-oliveira@bol.com.br

Delvechio Alves Oliveira

Titular

Titular
Secretaria de Esportes e
Lazer
Suplente

Secretaria de Meio
Ambiente

Titular
Secretaria de Governo e
Relações Institucionais
Suplente

12 99126-4974

11 99917-5367

12 99135-4064

12 99159-2004

12 98257-4436

12 3624-8740

12 97410-3549

12 98148-6637

Aguardando
indicação

12 98143-1362

PRESENTE

PRESENTE
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Fórum Setorial de Artes
Cênicas (Teatro, Dança, Circo)

Fórum Setorial de Música

Fórum Setorial de Audiovisual
e Arte Digital

Fórum Setorial de Patrimônio
Histórico, Arquitetura e
Urbanismo

Fórum Setorial de Artesanato
Angelo Raphael Rubim Alves
Aguardando indicação
Bruno Carvalho Urzua Aguilera
Aguardando indicação
Aguardando indicação
Aguardando indicação
Aguardando indicação
Aguardando indicação

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Aguardando indicação

Suplente

Aguardando indicação

Aguardando indicação

Aguardando indicação

Aguardando indicação

Aguardando indicação

bruno@reverproducoes.com.br

Aguardando indicação

angelorubim@gmail.com

Aguardando indicação

pebo.nani@yahoo.com.br

Aguardando indicação

Aguardando indicação
Paulo Bonani Filho

luizclaudiotaubate@gmail.com

Email

Luíz Cláudio Daniel

Titular

Fórum Setorial de Artes Visuais Titular
e Design
Suplente

Nome
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Aguardando
indicação
Aguardando
indicação
Aguardando
indicação
Aguardando
indicação
Aguardando
indicação

12 97410-6874

Aguardando
indicação

12 99721-4512

Aguardando
indicação

12 99607-6673

Aguardando
indicação

12 99206-6747

Telefone

PRESENTE

PRESENTE

Presença
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Fórum Setorial de Literatura,
Livro, Leitura e Biblioteca

Fórum Setorial de Patrimônio
Cultural Material e Imaterial

Fórum Setorial de Instituições
Culturais Não-Governamentais

Fórum Setorial de
Trabalhadores da Cultura

Fórum Setorial de Empresas e
Produtores Culturais

Fórum Setorial de Cultura
Popular (Culturas Étnicas e
Tradicionais)
Reginaldo Carlos Hauschild
Rosane Rezende Leandro
Dimas de Oliveira Junior
Aguardando indicação
Josinara Ribeiro de Alencar
Aguardando indicação
Mario Jefferson Leite Melo
Aguardando indicação
Zaira Maria Silva Santos
Aguardando indicação
Leandro Monteiro Oliveira
Aguardando indicação

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

Aguardando indicação

leandremon@bol.com.br

Aguardando indicação

santoszairam@gmail.com

Aguardando indicação

tvcidade@gmail.com

Aguardando indicação

josinara.alencar@gmail.com

Aguardando indicação

dimasjuniordiretor@gmail.com

rosanenany20@gmail.com

reginaldohauschild@gmail.com

Aguardando
indicação

12 99195-2666

Aguardando
indicação

12 99792-5396

Aguardando
indicação

12 98150-8960

Aguardando
indicação

12 99783-8404

Aguardando
indicação

11 98197-6003

12 99633-2966

12 99642-5536

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE
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Teatro

Legislativo

Mandato Coletivo

REPRESENTAÇÃO

Alexander Seravat

NOME

FONE

E-MAIL
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