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ATA. Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, no 

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

Taubaté-SP, foi dado início ao sorteio para desempate de proponentes classificados no Edital de 

Chamamento Público nº 13/2021 – Prêmio “Aldir Blanc da Cidade de Taubaté – 2021”, que 

trata da seleção e premiação de Artistas e Trabalhadores da Cultura da cidade de Taubaté – SP, 

que serão apoiadas com recursos emergenciais da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir 

Blanc nº 14.017/2020. O sorteio em questão cumpre as regras previstas no item 9.7 do referido 

edital, onde “Em caso de empate, a Secretaria de Turismo e Cultura convocará os proponentes 

empatados, para realização de sorteio.”. Neste contexto, estiveram em empate o total de trinta 

proponentes divididos em quatro categorias, conforme segue em descrição: na categoria Artes 

Plásticas + Audiovisuais houve empate entre 10 proponentes, todos com 17 pontos, concorrendo 

entre as oito últimas vagas de premiação; na categoria Música houve empate entre 09 

proponentes, todos com 14 pontos, concorrendo entre as cinco últimas vagas de premiação; na 

categoria Dança houve empate entre 06 proponentes, todos com 16 pontos, concorrendo entre as 

quatro últimas vagas de premiação; e na categoria Teatro, Performances e Artes Circenses 

houve empate entre 05 proponentes, todos com 16 pontos, concorrendo entre a última vaga de 

premiação. O sorteio foi presidido pelo Sr. Fernando Paschoal – Gestor da Área de Museus, 

Patrimônio e Arquivo Histórico de Taubaté, que deu início explicando como se dariam os 

trâmites. Os presentes manifestaram acordo com o que foi apresentado e o sorteio teve início.  

Primeiramente, foram sorteados os proponentes empatados na categoria de Artes Plásticas + 

Audiovisuais. Os proponentes foram sorteados, conforme ordem a seguir: Sueli Fátima Marcon 

Paulo Santos, para ocupar o 22º prêmio; Silvia Helena Reis Moreira, para ocupar o 23º prêmio; 

Marinalva Pereira da Silva, para ocupar o 24º prêmio; Valdir Rodrigo Ferreira da Silva, para 

ocupar o 25º prêmio; Rogério José Gobbo, para ocupar o 26º prêmio; José Eduardo Leite 

Santos, para ocupar o 27º prêmio; Lucia Helena Rodrigues Laurentino e Rodrigues, para ocupar 

o 28º prêmio; e Marco Aurélio Gobbo, para ocupar o 29º prêmio. Neste momento, o Sr. 

Fernando anunciou que, ao serem sorteados os senhores Rogério José Gobbo e Marco Aurélio 

Gobbo, os mesmos que já se encontravam entre os premiados da categoria de Música passam a 

ser indicados para premiação em duas categorias. Em cumprimento ao item 9.9 do edital, onde 

“O proponente que se inscrever em duas categorias, caso seja indicado a premiação em ambas, 

será convocado para que escolha apenas uma categoria para premiação. Nenhum proponente 

será premiado em mais de uma categoria.”, ambos os proponentes, que estavam presentes 

durante o sorteio, foram convidados a realizarem suas escolhas. Ambos optaram por serem 

premiados na categoria de Música, declinando da premiação da categoria de Artes Plásticas + 

Audiovisuais. Desta forma, abriram-se mais duas vagas para premiação na categoria de Artes 

Plásticas + Audiovisuais e mais dois proponentes foram sorteados para ocupa-las. Foram estes: 

Arlete Josely Sampaio e Erika Marcondes de Andrade. Deste modo, todas as oito últimas vagas 

de premiação para esta categoria foram ocupadas. Em seguida, foram sorteados os proponentes 

empatados na categoria de Música. Os proponentes foram sorteados, conforme ordem a seguir: 

Cristofer Alberto dos Santos, para ocupar o 29º prêmio; Tulio Lopes da Silva, para ocupar o 30º 

prêmio; José Ezequias dos Santos, para ocupar o 31º prêmio; Luis Flávio Pedro dos Santos, para 

ocupar o 32º prêmio; e Carlos Alessandro Antunes de Souza, para ocupar o 33º prêmio. Foram, 

então, sorteados os proponentes empatados na categoria de Dança. Os proponentes foram 

sorteados, conforme ordem a seguir: Carlos Alessandro Antunes de Souza, para ocupar o 3º 

prêmio; Adriano dos Santos Leonel, para ocupar o 4º prêmio; Mateus Vasconcelos, para ocupar 

o 5º prêmio; e Amelia Cristina Mussi de Andrade, para ocupar o 6º prêmio. Neste momento, o 

Sr. Fernando anunciou que, ao ser sorteado o Senhor Carlos Alessandro Antunes de Souza, o 

mesmo que já se encontrava premiado na categoria de Música passa a ser indicado para 

premiação em duas categorias. Em cumprimento ao item 9.9 do edital, o proponente que estava 

presente no momento do sorteio foi convidado a realizar sua escolha. O Senhor Carlos 

Alessandro Antunes de Souza optou por ser premiado na categoria de Música, declinando da 

premiação na categoria de Dança. Desta forma, nova vaga foi aberta para premiação na 
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categoria de dança e novo nome foi sorteado para ocupa-la. A sorteada foi a Senhora Ana Paula 

Siqueira da Silva. Deste modo, todas as quatro últimas vagas de premiação para esta categoria 

foram ocupadas. Por fim, foram sorteados os proponentes empatados na categoria de Teatro, 

Performances e Artes Circenses. Para a categoria, onde havia apenas uma última vaga de 

premiação, o nome sorteado foi da Senhora Anne Caroline Martins Santos. Todos os 

proponentes que declinaram de premiações assinaram declaração específica que constam em 

anexo a esta Ata. O sorteio foi dado por encerrado. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por 

mim, Danielle Ferreira Mendes da Cruz, servidora da Secretaria de Turismo e Cultura de 

Taubaté. A presente Ata foi assinada abaixo pelos demais servidores presentes durante o sorteio 

e em lista de presença anexa pelos demais que estiveram presentes. 
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