
ATA DA REUNIÃO REALIZADA NA SETUC EM 02 DE JUNHO DE 2020 

 

Em reunião realizada na SETUC em 02 de Junho de 2020, com a presença de: Dr. LUCAS LOBBOS 

(Advogado da Prefeitura Municipal de Taubaté), Sra. DANI CRUZ (SETUC), Sr. FERNANDO 

PASCHOAL (Gestor da Área de Museus e Patrimônios de Taubaté) e membros do CMC 

Taubaté, Sr. DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR, Sr. LEANDRO OLIVEIRA, Sr. ALEXANDER SERAVAT foi 

abordada a seguinte pauta: CADASTRO DE ARTISTAS DO MUNICIPIO. 

1) Recebemos todas as orientações e esclarecimentos jurídicos sobre a Lei que deve ser 

assinada pelo Presidente da República nesta semana, e que beneficiará aos artistas 

brasileiros, bem como de nosso municipio. A Lei foi analisada, estudada e esclarecida 

pelo Dr. Lucas Lobbos e passada a todos os presentes.  

2) Ficou decidido que temos que providenciar com a máxima urgência o cadastro de 

“Artistas do município de Taubaté”, de forma clara e objetiva, sendo feito esse 

cadastro no Site da Prefeitura Municipal de Taubaté. Também foi alertado sobre esse 

cadastro, a princípio, ser mais simples sem complementação de documentos físicos 

(comprobatórios), para evitar transtornos no servidor do site da Prefeitura. A entrega 

de documentação física (para checagem dos dados do cadastro), será em uma segunda 

etapa.  

3) O Departamento de Comunicação da Prefeitura estará elaborando a arte de 

divulgação, para que todos possam compartilhar em suas redes sociais, para os os 

artistas taubateanos tomarem conhecimento desse cadastro no Site da Prefeitura de 

Taubaté. Esse cadastro terá prazo de preenchimento e deve ser feito com a máxima 

agilidade.  

4) Pudemos analisar alguns modelos de Cadastro, apresentados pela Sra Dani Cruz, e o 

Sr. Leandro Oliveira, se comprometeu a enviar mais algumas opções, para que possa 

ser feito o modelo do cadastro definitivo. 

5) O prazo estipulado na reunião, para finalização do cadastro (informações do 

conteúdo), foi o dia 05 de Junho de 2020, para que possa ser enviado ao Departamento 

de Comunicação da Prefeitura e o mesmo possa ser incluso no Site Oficial e ser 

compartilhado para conhecimento de todos artistas do município.  

E assim demos por encerrada a reunião, muito esclarecedora e proveitosa às 16 horas. 
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