
Ata da reunião realizada com o Sr. Secretário de Cultura, Márcio 

Carneiro em 27/01/2020 

 

Em 27 de janeiro de 2020, na SETUC (Secretaria de Turismo e Cultura de 

Taubaté), o Sr. Secretário de Cultura de Taubaté recebeu os presentes da 

Mesa Diretora Provisória: Mário Jefferson Leite Mello, Nara Ribeiro de 

Alencar, Zaira M.S.Santos, Dimas de Oliveira Junior e os conselheiros 

Reginaldo C. Hauschild e Paulo Bonani Filho que também 

espontaneamente participaram da reunião. 

O Sr. Secretário de Cultura, Márcio Carneiro abriu a reunião onde foram 

discutidos Planos de Estratégia na Cultura com muita dinâmica para obter 

mudanças e resultados positivos onde o Conselho Municipal de Cultura 

pode ajudar, somando forças com o Sr. Secretário de Cultura e o Poder 

Público. 

Foi comentado e alertado que o Conselho Municipal de Cultura irá 

enfrentar dificuldades por estarmos em um ano político e o melhor a ser 

feito é juntar forças para tentar contornar os problemas que irão aparecer 

e terão que ser enfrentados. O Conselho tem que ser muito atuante e 

fortalecer relações com o TURISMO para ver o melhor em termos de 

melhorias, para a região, observando que Turismo e Cultura aliados, trazem 

grandes benefícios para a cidade, em todos os sentidos.  

Foi comentado também que a Unitau pretende a terceirização do Teatro 

Metrópole e foi sugerido ao CMT que ficasse a par do que está 

acontecendo, além de recebermos orientações para solicitar a Marcela do 

Planejamento, o Projeto do Sitio do Pica Pau Amarelo e verificar o que 

consta do mesmo em termos de revitalização do Sitio, para após isso 

mostrar o Projeto na Câmara dos Vereadores.  

Foi comentado que neste ano, por ser “ano político”, nosso mês “limite” 

para tudo, é Maio. Mais um motivo para agilizarmos e tudo a ser feito pelo 

CMT ser com muita agilidade.  

Foi discutida a questão de liberação de verbas (emendas impositivas) dos 

Vereadores para festas religiosas (e sem cunho cultural) num total de $ 

403.450,00. Um caso a ser discutido com rapidez. 



Nara deu a sugestão de que os Vereadores recebam uma Carta da 

Secretaria, para que essa verba seja utilizada somente para eventos 

públicos visto o comentário que alguns projetos privados estariam 

contemplados nestas emendas. E a necessidade de ser realizado um 

cronograma de trabalho e planos de ações para ser discutido com a 

Secretaria de Cultura. Este cronograma será importante para viabilidade de 

recursos e mãos de obras para a realização das Setoriais, Eleições, Plano e 

Conferência de Cultura. 

Mario Jefferson indicou a prioridade da reforma da Lei complementar 398, 

para que as coisas comecem a caminhar, alegando que existem equívocos 

na lei e as alterações tem que ser realizadas com muita agilidade. 

Foi definido que a próxima reunião do Conselho será realizada no auditório 

do MISTAU (Museu da Imagem e do Som de Taubaté), Av. Tomé Portes del 

Rey, 761 – Jardim Ana Emília no dia 13 de Fevereiro (quinta-feira) às 

14horas, sendo também solicitado que a SETUC esteja presente através de 

seus representantes, indicados pelo Secretário de Cultura.  

Encerrou-se a reunião extraordinária.  
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