
1 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. Aos 
nove dias do mês de junho 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 dezessete conselheiros participantes, sendo 
dezesseis conselheiros titulares e dois conselheiros suplentes, além de sete convidados dos 
quais os nomes constam em lista de presença. A reunião foi presidida por Mario Jefferson Leite 
Melo, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté. O presidente deu início à 
reunião colocando em votação se a nova conselheira representante da Secretaria de Cultura, 
Nathália Maria Novaes Victor, pode assumir como Primeira Secretaria ad hoc do CMC, com o 
consentimento dos Conselheiros. Iniciada a votação, a nova secretária foi aprovada por 
unanimidade entre os 16 conselheiros votantes. Na sequência, se votou a aprovação da ata da 
última reunião, que também foi aprovada com unanimidade de 16 votos. O presidente passou 
então ao primeiro tema da pauta, que trata de uma proposta de regulamentação da Comissão 
Municipal de Incentivo à Cultura elaborada pela Secretaria de Cultura (que altera, revoga e 
acrescenta dispositivos da Lei Complementar nº 398, de 24 de novembro de 2016 que dispõe 
sobre o Sistema Municipal de Cultura de Taubaté e dá outras providências); bem como sua 
regulamentação por meio de uma minuta de decreto. Com a palavra, o secretário de cultura 
Dimas de Oliveira Junior, se colocou à disposição para sanar quaisquer dúvidas acerca da 
proposta e disponibilizou o e-mail cultura@taubate.sp.gov.br como forma de comunicação 
direta à todos. Na sequência o diretor de cultura, César Pimenta, passou à apresentação da 
proposta explicando que a primeira alteração na Lei nº 398 de 2016 propõe beneficiar os 
conselheiros do CMC, sendo que segundo a redação atual dessa lei a responsabilidade de 
avaliação de projetos culturais é da plenária do CMC; o que não permite que estes conselheiros 
participem de editais de premiação. Com essa alteração propõe-se a criação da Comissão de 
Incentivo à Cultura, que assumirá esta responsabilidade. A revogação das alíneas V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI do art. 43 da Lei Complementar nº 398 se dá pela proposta na 
mudança da redação deste art. 43. As alíneas dispõem sobre competências do CMC e que não 
deverão ser repassadas para esta Comissão proposta. César finalizou sua fala argumentando 
que o poder do Conselho deve ser soberano a qualquer Comissão criada, então não caberia 
trazer para esta Comissão as obrigações que são do Conselho e estão asseguradas pelos artigos 
37 à 41 da Lei nº 398 de 2016, que traz as competências do CMC, a qual não será revisada. 
Finalizada a fala de César, o Conselheiro Tiago Bernardes de Jesus, representante da secretaria 
de esportes pediu a fala e ressaltou a importância da impessoalidade e neutralidade nas 
avaliações de projetos, bem como a sintonia entre o CMC e essa comissão. César explicou que a 
composição da comissão foi idealizada com 9 integrantes: secretário de cultura, o diretor de 
cultura, o gestor de cultura, 1 representante da secretaria de cultura, 1 representante da 
secretaria de finanças e 4 representantes da sociedade civil indicados pelo CMC, onde não há 
obrigatoriedade de que sejam conselheiros do CMC. O Conselheiro representante da setorial de 
Patrimônio Histórico, Arquitetura e Urbanismo Antônio Celso Marcondes Pinheiro pediu a fala e 
demonstrou preocupação quanto à uma possível transferência de responsabilidades que 
deveriam ser do Conselho, e estariam indo para esta nova comissão que possui em sua proposta 
de composição uma maioria de representantes do poder público executivo. César respondeu 
que o número de integrantes da comissão pode ser revisto conforme os apontamentos do CMC, 
e ressalta que a comissão é específica para cuidar das análises de projetos de editais de 
incentivo à cultura e não para substituir o trabalho do CMC. A conselheira Marcela Mantovani, 
representante da secretaria de planejamento, comentou que acha importante a participação de 
conselheiros do CMC integrando esta comissão justamente por seu valor representativo. O 
conselheiro Ronaldo Robles, representante suplente da setorial de artes cênicas, pediu que 
fosse realizada a leitura dos itens a serem retirados da Lei nº 398 de 2016 e sugeriu que ao invés 
da criação de uma comissão para análise de projetos fosse avaliada a possibilidade de 
contratação de profissionais de fora de nossa cidade para realizarem a avaliação destes 
projetos. Em resposta, César ressaltou que as atribuições da plenária do Conselho de Cultura 
continuará sendo as mesmas, já estão asseguradas pelo art. 41 que não será revisto; a revisão 
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contempla o art. 43 que erroneamente está reafirmando os mesmos atributos do artigo 
mencionado anteriormente e que estas devem ser removidas. Por exemplo, não cabe à 
comissão fiscalizar recursos do Fundo Municipal de Cultura, esta é uma atribuição do Conselho. 
Ficou acordado que a leitura do trecho a ser removido seria feita ao final de todos os 
questionamentos. Com a palavra o conselheiro Paulo Bonani, representante da setorial de 
artesanato, sugeriu que a composição da comissão fosse de 4 representantes do poder público 
(excluindo a participação do gestor de cultura) e 4 representantes da sociedade civil (sendo 
conselheiros do CMC ou não). O conselheiro também demonstrou preocupação quanto a um 
possível esvaziamento de funções do CMC com a remoção do art. 43 e suas alíneas. César 
afirmou novamente que a criação desta comissão tem caráter parecerista de projetos, e não de 
tomar para si as atribuições do Conselho; e que não há problema na remoção de 1 
representante do poder público desta comissão, caso assim seja a vontade do CMC. O 
conselheiro Maike Ferreira, representante da setorial de artes cênicas, perguntou se o motivo 
da criação desta comissão era permitir que os conselheiros pudessem inscrever projetos 
próprios para também serem contemplados por editais e quais as atribuições que restam para o 
CMC com a remoção do art. 43 e suas alíneas. César respondeu que existe a possibilidade de se 
manter a lei como está, e assim todos projetos devem passar pela plenária do Conselho; e assim 
o próprio Conselho deverá criar um mecanismo próprio de avaliação dos projetos de forma 
imparcial, já que o Conselho possui 24 pessoas representantes da sociedade civil e que estarão 
impedidas de inscrever projetos. César respondeu também que a revogação proposta retira 
apenas uma atribuição do Conselho, permanecerão todas as demais. Na sequência o convidado 
Rafael Soares, co-vereador da chapa Representa Taubaté, pediu a palavra e sugeriu que ao invés 
de uma alteração na redação da Lei 398, a inscrição de conselheiros e seus projetos nos editais 
municipais poderiam ser asseguradas por meio de decretos a serem publicados juntamente com 
as publicações desses editais. Também sugeriu que para que haja lisura no processo, no 
momento das avaliações, saiam da reunião os conselheiros que tiverem seus projetos sendo 
avaliados em determinado momento. César respondeu que é uma possibilidade sim, e que 
pesquisará com o jurídico se é possível fazer dessa forma. Logo após, o convidado Ângelo Rubim 
questionou qual a relação da criação da comissão parecerista, com a supressão do inciso 5 do 
art. 43. Também perguntou sobre como fica a hierarquia de poderes entre o Conselho e a 
Comissão proposta, no caso, como que a plenária do Conselho (que segundo a lei é soberana) 
ficará se a deliberação de matérias orçamentárias passaria a ser de atribuição desta comissão. 
Ângelo também defendeu que este momento deve ser aproveitado para a correção de outros 
pontos da Lei 398, que já foram apontadas pelo e não tiveram uma devolutiva. E para finalizar 
Ângelo também chamou a atenção para a tarefa fiscalizadora do Conselho, que pode ser 
prejudicada com a remoção das referidas atribuições do Conselho. César respondeu que é de 
seu conhecimento a revisão na redação da lei que já foi apontada pelo Conselho anteriormente 
e que realmente ela precisa ser feita. Cesar responde que no que tange o Fundo Municipal de 
Cultura, todas as atribuições de fiscalização do CMC estão asseguradas do art. 37 a 41. Ângelo 
questiona se a redundância não é necessária, justamente para a fiscalização do CMC sobre a 
fiscalização da comissão. Por último, Ângelo também chama a atenção para a proposta 
apresentada pelo Conselho anteriormente que já contemplava a criação da CMIC (Comissão 
Municipal de Incentivo à Cultura) e que determinava que a sua composição se daria por 1/3 de 
participantes do poder público e 2/3 de representantes da sociedade civil, que deveria ter no 
mínimo 6 membros titulares do Conselho de Cultura, na seleção de projetos a comissão deveria 
ter como referência maior o Plano Municipal de Cultura e considerar as diretrizes e prioridades 
definidos anualmente pelo CMC, entre outros pontos que foram amplamente discutidos no 
conselho e que não foram levados em consideração na elaboração da presente proposta. O 
presidente Mário Jefferson então sugeriu que esta proposta seja levada para a Comissão de leis 
e afins do conselho que deverá estudar a melhor formatação desta comissão, e sobre a 
pertinência ou não da revogação dos pontos propostos, e conduziu para a votação se os 
conselheiros gostariam de votar as propostas de decreto e de alteração da lei nº 398, ou 
encaminha-las para a análise da comissão de leis e afins. A votação se encerrou com 12 votos 
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encaminhando as minutas para a comissão de leis e afins, e 1 reprovação da proposta 
apresentada. Finalizando a reunião, o presidente solicitou que a ata desta reunião seja 
encaminhada para publicação em diário oficial, conforme votado na última reunião 
extraordinária do Conselho. Nada mais havendo a tratar, a reunião é dada por encerrada às 
dezesseis horas e cinquenta e seis minutos. A presente Ata foi lavrada por mim, Nathália Maria 
Novaes Victor, 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://youtu.be/LAamLvO8-BA . 

 
 

 

Nathália Maria Novaes Victor 

 Primeira Secretária do CMC 

 

Mario Jefferson Leite Melo  

Vice-Presidente do CMC 

https://youtu.be/LAamLvO8-BA
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2021 

 
 

  Nome Email Telefone Presença 

 

Gabinete do Prefeito 
Titular Elizangela de Fátima César elistbt@gmail.com 12 99175-5169  

Suplente Denyson Aparecido da Silva Não informado 12 99212-6095  

Secretaria de Turismo e 
Cultura 

Titular Nathália Maria Novaes Victor nathalia.novaes@taubate.sp.gov.br 12 98147-2729 PRESENTE 

Suplente Juliana Maria de Carvalho carvalhojulianamaria@gmail.com 12 9917-1813 PRESENTE 

 
Secretaria de Educação 

Titular Plínio de Oliveira Macedo Junior plimactbte@yahoo.com.br 12 99156-0425 PRESENTE 

Suplente Fernanda Cabral de Vasconcelos fercavas@hotmail.com 12 99105-0931  

Departamento de 
Comunicação 

Titular Márcia Matos  12 98126-5475 PRESENTE 

Suplente Simone Virgínia Varejão Manara virginia.manara@taubate.sp.gov.br 12 99202-5765  

Secretaria de 
Planejamento 

Titular Marcela Mantovani Teixeira mantovani.mt@gmail.com 12 98996-8644 PRESENTE 

Suplente Luciano de Moura Martins Não informado 12 99711-0986  

Secretaria de 
Desenvolvimento e 
Inovação 

Titular Leandro de Mello Fonseca pmt.balcao@gmail.com 12 3621-6043  

Suplente Maria Teresa de Moura pmt.balcao@gmail.com 12 3621-6043  

Secretaria de 
Desenvolvimento e 
Inclusão Social 

Titular Priscila da Silva Migoto prissmigotto@yahoo.com.br 12 98203-6299 PRESENTE 

Suplente Victor Franch Vargas sedis@taubate.sp.gov.br Não informado  
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Secretaria de Governo e 
Relações Institucionais 

Titular Aguardando indicação Aguardando indicação 
Aguardando 

indicação 
 

Suplente Aguardando indicação Aguardando indicação 
Aguardando 

indicação 
 

 
Secretaria de Meio 
Ambiente 

 

Titular 
 

Getulio Kater de Almeida 
getuliokater@gmail.com  

12 98148-6637 
 

PRESENTE 
pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br 

Suplente Lais Bonafé Marcondes Pereira lais.pereira@taubate.sp.gov.br 12 97410-3549  

 
Secretaria de Esportes e 
Lazer 

Titular Tiago Bernardes de Jesus tiagobesporte@gmail.com 12 97410-3549 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Silvana Aparecida de Souza Lima 

wana.lima1977@gmail.com  
12 98257-4436 

 

secretariadeesportes@taubate.sp.gov.br 

Secretaria de Segurança 
Pública Municipal 

Titular Bruno dos Santos Nogueira brunosantosnogueira88@gmail.com 12 99159-2004  

Suplente Felipe Berti Braga felipebraus@hotmail.com 12 99135-4064  

 

UNITAU 
Titular Prof. Me. Benedito Assagra Ribas de Melo barm-arq@hotmail.com 11 99917-5367  

Suplente Profa. Dra. Maria Fátima de Melo Toledo melotoledo@gmail.com 12 99126-4974  
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2021 

 
 

  
Nome Email Telefone Presença 

 

Fórum Setorial de Artes Visuais 
e Design 

Titular Luíz Cláudio Daniel luizclaudiotaubate@gmail.com 12 99206-6747 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 
Fórum Setorial de Artesanato 

Titular Paulo Bonani Filho pebo.nani@yahoo.com.br 12 99607-6673 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

Fórum Setorial de Patrimônio 
Histórico, Arquitetura e 
Urbanismo 

Titular Antonio Celso Marcondes Pinheiro acmp.arquitetura@gmail.com 12 99130-5667 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 

Fórum Setorial de Audiovisual 
e Arte Digital 

Titular Bruno Carvalho Urzua Aguilera bruno@reverproducoes.com.br 12 97410-6874  

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 
Fórum Setorial de Música 

Titular Guilherme Rossal Alves guialves2312@gmail.com 12 98113-0562 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

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

Titular Maike Vinicius Pereira Ferreira maikevpereira@gmail.com 11 99287-0690 PRESENTE 

Suplente Ronaldo José Robles contato@ciaquasecinema.com 12 99770-6969 
PRESENTE 

Fórum Setorial de Cultura Titular Reginaldo Carlos Hauschild reginaldohauschild@gmail.com 12 99642-5536 PRESENTE 
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Popular (Culturas Étnicas e 
Tradicionais) 

 
Suplente 

 
Rosane Rezende Leandro 

 
rosanenany20@gmail.com 

 
12 99633-2966 

 

 

Fórum Setorial de Empresas e 
Produtores Culturais 

 
Titular 

Aguardando indicação Aguardando indicação 
Aguardando 

indicação 

 

Suplente Marcela Guimarães Carelli Barreto marcelagcbarreto@gmail.com 12 99602-5232 
 

 
Fórum Setorial de 
Trabalhadores da Cultura 

 
Titular 

Aguardando indicação Aguardando indicação 
Aguardando 

indicação 

 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 

Fórum Setorial de Instituições 
Culturais Não-Governamentais 

Titular Mario Jefferson Leite Melo tvcidade@gmail.com 12 98150-8960 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 

Fórum Setorial de Patrimônio 
Cultural Material e Imaterial 

Titular Zaira Maria Silva Santos santoszairam@gmail.com 12 99792-5396 
 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 

 

 

Fórum Setorial de Literatura, 
Livro, Leitura e Biblioteca 

Titular Leandro Monteiro Oliveira leandremon@bol.com.br 12 99195-2666 PRESENTE 

 
Suplente 

 
Aguardando indicação 

 
Aguardando indicação 

Aguardando 
indicação 
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2021 

 
 

NOME REPRESENTAÇÃO FONE E-MAIL RÚBRICA 

Dimas de Oliveira Junior 
Secretario de Cultura    

Antonio César Pimenta Diretor de Cultura    

Ricardo Vilhena Gestor de Cultura    

Solange Barbosa Centro Cultural Afrobrasileiro e 
Biblioteca Zumbi dos Palmares 

   

Angelo Rubim     

Alessandro Ferreira     

Adalgiza Américo Mandato coletivo representa 
Taubaté 

   

Rafael Soares Mandato coletivo representa 
Taubaté 

   

 


