
Ata da  reunião extraordinária do Conselho Municipal de Cultura 

realizada no dia 23/01/2020. 

 

Em 23 de janeiro de 2020, na SETUC (Secretaria de Turismo e Cultura de 

Taubaté), Ana Paula Zarbietti recebeu os presentes e solicitou a assinatura 

da posse aos que ainda não haviam assinado e também da lista de presença.  

Em seguida, sugeriu a organização das chapas para votação. Mario Jeferson 

levantou a questão de que a lei 398/16 não fala em quatro cargos para a 

mesa diretora e sim dois: presidente e secretário. E que, portanto seria 

necessário redefinir o regimento interno para realizar a eleição. Seguiu-se 

um debate em que os conselheiros opinaram sobre suas leituras sobre a lei. 

Nara sugeriu a eleição de uma mesa provisória para dar andamento aos 

trabalhos, inclusive para revisão da lei 398/16 e do regimento interno do 

Conselho. Todos concordaram e colocou-se em votação se essa mesa seria 

composta de dois membros (presidente e secretario) ou de quatro 

membros (presidente, vice-presidente, secretário e 2º. Secretario). 4 

conselheiros votaram na mesa com 2 membros e 20 conselheiros votaram 

na mesa composta por quatro membros. 

Os conselheiros apresentaram suas candidaturas, tendo havido 

candidatura única para vice- presidente (Nara Alencar), para secretário 

(Dimas) e 2º. Secretário (Zaira). Para o cargo de presidente foram 

apresentadas três candidaturas: Leandro, Ana Paula Zarbietti e Mario 

Jefferson. A eleição foi realizada em modo secreto  e o resultado foi o 

seguinte: Mario Jefferson 11 votos, Leandro 3 votos e Ana Paula 7 votos. 

Ficou decidido que a mesa diretora trabalhará por até 3 meses, até o dia 

23 de abril, sendo que após esse período, a plenária decide se a mesa 

continua ou se haverá novas eleições. 

Imediatamente após a eleição o presidente chamou a organização da 

Comissão para alteração do regime interno e da lei 398, sendo que se 

comprometeram os srs. Nara, Angelo, Leandro, Bonani, Alex, Rosana e 

Dimas. O grupo vai encaminhar a data da reunião via whatsapp para que 

todos os interessados possam comparecer. Ana Paula se comprometeu a 

trazer as cópias do regimento interno para o próximo encontro.  Nara 

propôs a organização das setoriais, mas Jeferson achou que podemos 

organizar as próximas pautas após a formação do grupo on-line. 



Questionou-se a periodicidade das reuniões e ficou decidido manter 

reuniões ordinárias nas 2ª. Quintas feiras de todo mês. Ângelo sugeriu a 

utilização de outros locais quando o Centro Cultural estiver indisponível. 

Nara disse que possivelmente há previsão de insumos na LOA para o 

Conselho de Cultura, é preciso verificar. Encerrou-se a reunião. 

........................................................................................................................  
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