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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA VIA SKYPE 

EM 03 DE JUNHO DE 2020 

 
 

Em reunião realizada VIA SKYPE em 03 de Junho de 2020, às 14 horas com a presença 

de: PAULO BONANI, ANGELO RUBIM, DIMAS OLIVEIRA JUNIOR, FERNANDA CABRAL, 

LEANDRO OLIVEIRA, DANI CRUZ, EMERSON SILVA, RAFAEL RIBEIRO, NARA ALENCAR, 

ALEXANDER SERAVAT, ANA PAULAZARBIETTI, ZAIRA SANTOS 

1) Foi discutido na PAUTA sobre a falta de consideração de muitos membros que 

não arrumam um tempo para ler documentações, para que se possa cumprir o 

proposto pelas reuniões. Conforme o que foi falado, abordou-se: a) muita falta 

de comprometimento dos membros; b) adiamento de pautas e o desgaste geral 

por falta de compromisso com o CMC. (Obs. Tudo isso foi falado devido a 

assunto: Alterações na Lei) 

2) Ficou decidido que o Projeto de Lei (com suas correções e observações) deve 

ser enviada de imediato, onde será analisada e aguardar a volta dela para ser 

discutida novamente. 

3) Foi votada referente a aprovação ou não das solicitações de alteração da 

legislação 398/2016, e se encaminhada a outras instancias. As alterações 

foram apresentadas pela Comissão de Alteração de Lei e a proposta enviada a 

todos, anteriormente, por e-mail. Neste ato foi apresentada na reunião e 

colocada em votação. Votos: Ana Paula SIM, Zaira SIM, Alexander SIM, 

Fernanda SIM, Angelo SIM, Rafael SIM, Paulo Bonani SIM, Leandro SIM, Dani 

SIM, Emerson SIM, Dimas SIM, Nara SIM. Totalizando 12 votos favoráveis. As 

propostas foram aprovadas na íntegra.Foi deliberado que a solicitação de 

alteração da legislação, será enviada. Aproveito para informar que o 

documento com as propostas consta em anexo à esta Ata.  

4) Nara em outra PAUTA - ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA (Setoriais, 

Conferencia, Novo Plano de Ação), sugeriu que todos encaminhem sugestões 

pautadas naquele cronograma, para que em próxima reunião ORDINÁRIA já 

começar a organizar o novo cronograma com datas especificas, mesmo sendo 

em reuniões online. Que as reuniões aconteçam já com esses apontamentos. 

Todos concordaram e não fizeram considerações. Obs. Fernanda Cabral, ficou 

de verificar o primeiro cronograma, se está na máquina da residência dela, ou na 

da Secretaria e disse que o que encontrar, irá compartilhar com todos. 

5) Nara se pronunciou comunicando que em acordo geral, os assuntos gerais do 

CMC serão todos tratados através de e-mail e não pelo Whatsapp, para evitar 

tumultos e perdas de mensagens no grupo. E também aproveitando o Chat da 

reunião, e-mails dos conselheiros foram atualizados. 

6) Nara passou a palavra para a Comissão da Reunião ocorrida na véspera, na 

SETUC, referente a Lei Aldir Blanc e Cadastro dos Artistas do Município. 

7) Com relação a reunião da SETUC, foi informado para os membros do CMC 

presentes na reunião, de que é muito importante a execução da Ficha Cadastral 

e entregar sugestões para a Dani Cruz no prazo máximo de até sexta-feira (dia 

5), para que a Comunicação possa dar continuidade a esse processo. (*) Tudo 

que foi conversado na reunião da SETUC, consta na ATA DA REUNIAO DO DIA 02 



2 
 

DE JUNHO (enviada pelo Whatsapp para os membros do CMC). Dani aproveitou 

e informou a todos presentes na reunião, da importância do Cadastro 

Municipal dos Artistas. 

8) Fernanda Cabral colocou em pauta que o assunto pertence a SETUC e que o 

CMC não precisa votar, apenas dar sugestões, e ressaltou a importância de 

estar acontecendo esse Cadastro Municipal de Artistas nesse momento, 

infelizmente em um momento de Pandemia, mas parabenizou a SETUC na 

pessoa da DANI CRUZ, por efetuar esse Cadastro, pois nunca existiu esse 

Cadastro. PAULO BONANI também compartilhou disso e mostrou sua 

indignação por não existir um cadastro realizado anteriormente. 

9) ANGELO RUBIM também falou sobre suas dúvidas, de como será direcionada a 

verba recebida, como será a transparência disso e como será utilizado e como 

será checado e fiscalizado esses recursos financeiros. E a Dani informou que o 

Projeto de LEI ALDIR BLANC é bem criterioso e tem que ser bem estudado. 

Então ficou claro que o CMC não precisa deliberar a respeito sobre essa 

questão e sim, um acompanhamento, pois a responsabilidade é da SETUC e da 

PREFEITURA MUNICIPAL. Que isso fique claro, a título futuro. Qualquer 

alteração que acontecer a Dani, representante da SETUC, irá informar ao CMC. 

10) Fica definido que a próxima Reunião ORDINÁRIA será 17 de Junho e a 

Reunião EXTRAORDINÁRIA, dia 10 de Junho. Via Skype. A Ordinária será 

confirmada na Extraordinária do dia 10, lembrando que o CMC estará com as 

duas quartas-feiras comprometidas. 

11) Angelo sugeriu que os e-mails de comunicação da Reunião Extraordinária 

fossem enviados após a reunião on-line e que fosse colocado um Print do e- 

mail no grupo do Whatsapp. 

12) Foi solicitado que as Chapas de eleição da nova MESA DIRETORA (somente 

Conselheiros Titulares), fossem montadas e definidas para serem apresentadas 

no inicio da Extraordinária do dia 10, e que os Conselheiros Angelo Rubim e 

Paulo Bonani estarão atuando como Comissão Eleitoral e Angelo sugeriu criar 

um formulário para votação (através da tecnologia), deixando assim o voto 

secreto e colocar no G-Mail para conferencia. O resultado da votação será 

instantâneo e a posse da nova Mesa Diretora, imediata. Caso queiram, será 

possível uma terceira ou quarta pessoa (podendo ser do Poder PÚBLICO) para 

acompanhar a votação e resultado. 

E a Reunião Extraordinária foi encerrada, lembrando que seria nesse dia a votação da 

nova MESA DIRETORA, mas entrou-se em acordo de que a mesma acontecerá no dia 

10 de Junho, na REUNIÃO ORDINÁRIA. 
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Segue abaixo cópia do E-mail enviado em 02 de Junho de 2020 para todos os membros 

do CMC. 
 

 
 
 

Atenciosamente 

DIMAS OLIVEIRA JUNIOR 

-Primeiro Secretario CMC- 



LEI COMPLEMENTAR 398/16 – PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

 

Os apontamentos a seguir dizem respeito às necessárias alterações na Lei 
Complementar 398/16, que instituiu o Sistema Municipal de Cultura. 

Essas notas foram construídas coletivamente pela Comissão de Estudos de Alteração da L.C. 
398/16 em quatro reuniões (realizadas nos dias 5 e 11 de fevereiro e 2 e 10 de março) e 
apresentam os resultados levantados pelo grupo de trabalho, pautados em quatro documentos: 

1) a própria L.C. 398/16;  

2) o anteprojeto de lei elaborado pela sociedade civil a partir das Conferências 
Municipais de Cultura;  

3) o Guia de Orientações para os Municípios – Sistema Nacional de Cultura; Perguntas e 
Respostas, do Ministério da Cultura (ano 2012). 

4) Resposta ao parecer da prefeitura de Taubaté realizado pelo Grupo de Trabalho sobre 
o Fundo Municipal de Cultura, constituído pela gestão anterior do CMC. 

Participaram das reuniões os conselheiros Angelo Raphael Rubim Alves, Dimas de Oliveira 
Junior, Josinara Ribeiro de Alencar, Leando Monteiro de Oliveira, Sandro Willians Tavares e Zaira 
Maria Silva Santos. 

 

 

 

Resumo 

Até o momento, foram levantados 34 pontos que exigem atenção, análise e interferências. 

A natureza das modificações sugeridas vai desde a adequação da redação até a reintegração de 
artigos inteiros que foram suprimidos do anteprojeto de lei elaborado pela sociedade civil e 
discutidos na III Conferência Municipal de Cultura. 

As alterações vão de encontro às solicitações da administração municipal no que diz respeito à 
gestão de políticas públicas, conforme consta em relatório do Grupo de Trabalho sobre o Fundo 
Municipal de Cultura apresentado em 18 de julho de 2019 pela gestão anterior deste Conselho. 

  

Notas: 

1)      Esclarecer se, tendo em vista a emenda nº73/19, que modifica a formatação dos 
Conselhos Municipais, influencia na denominação da Lei, se deve ser Complementar ou 
Ordinária. 
Resposta: “Em contato com a Vereadora Loreny (da Comissão de Educação, Turismo e 
Cultura) [...]  a Vereadora respondeu que nada muda para a lei desse conselho, podendo 
continuar como complementar; os futuros conselhos deverão ser instituídos como lei 
ordinária. 
  
2)      Retirar o termo “sempre que possível” da redação do artigo 22. 
“Art. 22. O Poder Público Municipal deve fomentar a economia da cultura, sempre 



que possível, por meio de subsídios, planejamentos participativos, organização de 
agendas compartilhadas com o Conselho Municipal de Cultura, como” 

 
Justificativa: a manutenção do termo isenta o Executivo de realizar o referido 
fomento. 
  
3)      Alteração de redação do artigo 32, inciso I, alínea “a”, convertendo o texto em 
“Secretaria de Turismo e Cultura ou Fundação Cultural”. 
 
Justificativa: A complementação do texto sugere a antecipação à potenciais alterações 
nas políticas públicas municipais em caso de alteração na gestão das ações culturais. 
  
4)      No mesmo artigo 32, sugerimos simplificar a redação do inciso IV, suprimindo-se 
todas as alíneas, substituídas pelo texto: “IV – Sistemas setoriais de cultura já existentes 
e que venham a ser constituídos”. 

  
5)      Substituir as redações em todos os textos “São atribuições da Secretaria de Turismo 
e Cultura” e similares por “São atribuições da coordenação do Sistema Municipal de 
Cultura – SMC”. 
 
Justificativa: A substituição do sugere a antecipação à potenciais alterações nas políticas 
públicas municipais em caso de alteração na gestão das ações culturais. 
  
6)      Reintegrar o texto do inciso XII, vetado pelo Executivo: “estruturar o planejamento 
e o calendário dos eventos culturais do Município”. 
 
Justificativa: O calendário oficial de eventos do município é um dos recursos que mais 
oneram o orçamento do segmento e, por hora, a regulamentação sobre as propostas de 
criação de novas datas é pouco restritiva. Essa condição permite a banalização do seu 
uso, tendo em vista que a maioria das propostas de inclusão de novas datas ao 
calendário parte da iniciativa popular mas por intermédio do Poder Legislativo, fazendo 
com que as atribuições da SETUC, definidas pela Lei Complementar nº 236/2010 
(http://www.camarataubate.sp.gov.br/detalhe-da-legislacao/info/lei-complementar-
236-2010/4010), sofram interferências de agentes externos. 
  
7)      Reintegrar o inciso III do anteprojeto de lei ao artigo 35 da LC 398/2016 que diz: 
“instituir as orientações e deliberações normativas da gestão aprovadas no plenário do 
Conselho Municipal de Cultura e nas suas instâncias setoriais” 
 
Justificativa: O texto é recomendado pela Secretaria Especial de Cultura nas orientações 
sobre a formatação dos Sistemas Municipais de Cultura e faz valer as deliberações 
aprovadas pelo Conselho Municipal de Cultura. 
  
8)      Substituir a redação do artigo 37 que diz “Fica criado o Conselho Municipal de 
Cultura – CMC, órgão colegiado consultivo e deliberativo, integrante da estrutura 
básica da Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC, com composição paritária entre 
Poder Público e Sociedade Civil, e que se constitui no principal espaço de 
participação social institucionalizada, de caráter permanente, na estrutura do 
Sistema Municipal de Cultura – SMC”, para o texto “Fica criado o Conselho Municipal 
de Cultura – CMC, órgão colegiado consultivo, deliberativo e normativo [...]”. 

http://www.camarataubate.sp.gov.br/detalhe-da-legislacao/info/lei-complementar-236-2010/4010
http://www.camarataubate.sp.gov.br/detalhe-da-legislacao/info/lei-complementar-236-2010/4010


Justificativa: O caráter normativo garante a flexibilização das normas vigentes 
abrindo a possibilidade de sua reinterpretação e até mesmo a sua criação. É o que 
recomenda a Secretaria Especial de Cultura em suas orientações para os Sistemas 
Municipais de Cultura, tendo em vista que o CMC passa a integrar a estrutura da 
SETUC. 

9)   Acrescentar o termo “elaborar” ao §1º do artigo 37, ficando assim a redação: “O 
Conselho Municipal de Cultura – CMC tem como principal atribuição atuar, com base 
nas diretrizes propostas pela Conferência Municipal de Cultura – 
CMC, elaborar, propor, deliberar, acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as 
políticas públicas de cultura, consolidadas no Plano Municipal de Cultura – PMC.” 

 
Justificativa: tendo em vista a LC 236/2010 e a LC 398/2016 que integram o CMC à 
SETUC, é permitido que o conselho seja partícipe na elaboração das políticas 
públicas municipais. 
  
10)   Aprimorar a redação do §2º do artigo 37: “§ 2º Os integrantes do Conselho 
Municipal de Cultura – CMC, têm mandato de dois anos, renovável, uma vez, por 
igual período, conforme regulamento interno. Os membros representantes do 
Poder Executivo serão indicados por suas respectivas Secretarias e os da Sociedade 
Civil, eleitos democraticamente por seus segmentos.” 

11)   Reintegrar o inciso XX do artigo 38 com a redação “Convidar representantes do 
poder executivo e dos demais Conselhos Municipais, quando se tratar de pauta nas 
esferas de suas respectivas competências, a fim de instruir a elaboração de suas 
deliberações, decisões, recomendações, moções, resoluções, pareceres ou outros 
expedientes; 
  
12)   Acrescentar como competência do CMC a aprovação e fiscalização dos recursos do 
FMC: 
“Compete ao Conselho Municipal de Cultura (CMC) a aprovação e fiscalização dos 
recursos do Fundo Municipal de Cultura (FMC)” 
  
13)   Pesquisar sobre a reintegração do inciso XXI que diz: “Funcionar como última 
instância recursal administrativa nas decisões que envolvam projetos submetidos aos 
Incentivos Municipais a Cultura; 
  
14)   Complementar a alínea “F” do inciso II, artigo 39, sobre a composição do CMC, 
Representante do Fórum Setorial  de Artes Cênicas, as modalidades “ópera” e 
“canto”. 
  
15)   No artigo 39 §1º aprimorar a redação especificando que os representantes do 
Poder Público serão funcionários efetivos, e suprimir o texto “conforme Regimento 
Interno”, da oração que diz respeito à eleição dos representantes da Sociedade Civil. 
Sugestão: “§ 1º Os membros titulares e suplentes representantes do Poder Público 
serão designados entre servidores efetivos pelo respectivo órgão, e os 
representantes da sociedade civil serão eleitos pelos Fóruns que representam.” 

  
16)   No §2º do mesmo artigo, substituir a redação para “O Conselho Municipal de 
Cultura – CMC deverá eleger, entre seus membros, o Presidente, Vice-Presidente, 1º 



Secretário e 2º Secretário.” 
Justificativa: Atualmente a lei determina a eleição apenas do Presidente e um 
Secretário-Geral, sem a previsão das funções dos seus substitutos. 
  
17)   Discutir o §3º, sobre a possibilidade de servidores públicos em setores distintos 
e não transversais ao segmento da cultura possam ocupar cadeiras da sociedade 
civil. 
  
18)   Estudar qual é o impacto do §6º no âmbito municipal. 
Dúvida: em alguns municípios, isso indica prioridade no serviço social, podendo a 
pessoa nomeada ser dispensada eventualmente do trabalho, sem ônus para ela, isso 
também vale para Taubaté? 
  
19)   Reintegrar os parágrafos 5º, 6º e 7º do anteprojeto de lei: 
  

§ 5º. Na hipótese de ausência do conselheiro titular em 03 (três) reuniões consecutivas 
ou 05 (cinco) alternadas, num período de 12 (doze) meses, sem prévia justificativa 
escrita à presidência do Conselho Municipal de Cultura, o suplente completará o 
mandato do titular, na forma do Regimento Interno. 

  

§ 6º. O Segmento Artístico e/ou Cultural que não comparecer a 06 (seis) reuniões 
consecutivas estará automaticamente desligada do CMC, e será substituída por outra 
aprovada em assembleia do conselho. 

  

§ 7º. Em caso de Exoneração, licença, remanejamento do órgão ou em caso de 
desligamento da entidade que representa, o membro titular será automaticamente 
substituído pelo suplente e, na impossibilidade deste, pelos mesmos motivos, indicar-
se-ão outros membros. 

20)   Acrescentar o termo “sistemas” ao texto do inciso IV, do artigo 41: “IV - aprovar 
as diretrizes para as políticas setoriais de cultura, oriundas dos fóruns e 
sistemas municipais de cultura e de suas instâncias colegiadas;” 

  
21)   Reintegrar ao texto do Inciso V do artigo 41, a oração “com base nas propostas 
determinadas nas Conferências Municipais”: “definir parâmetros gerais para 
aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura – FMC no que concerne à 
distribuição territorial e ao peso relativo dos diversos segmentos culturais com base 
nas propostas determinadas nas Conferências Municipais”. 
  
22)   Substituir o texto do inciso VII do artigo 41 da LC 398/16 pelo texto do inciso VI 
do anteprojeto aprovado em Conferência que diz: “estabelecer para a Comissão 

Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC do Fundo Municipal de Cultura as diretrizes de 
uso dos recursos, com base nas políticas culturais definidas no Plano Municipal de 
Cultural – PMC”; 
  
23)   Retirar do inciso XX do artigo 41 a oração “a ser aprovado pela Secretaria de 
Turismo e Cultura”. 



Justificativa: Tendo em vista que o Plenário do CMC é soberano, não cabe à SETUC 
aprovar ou desaprovar as suas deliberações. 
  
24)   Reintegrar o inciso XVI do anteprojeto de lei ao artigo 41, que diz: “incentivar a 
participação democrática na gestão das políticas e dos investimentos públicos na 
área cultural”. 
  
25)   Complementar a redação do artigo 45 as expressões “de caráter permanente” 
e “de caráter temporário e objetivo”: “Compete às Comissões Temáticas, de caráter 
permanente, e aos Grupos de Trabalho, de caráter temporário e objetivo, ambos 
formados por membros do Conselho Municipal de Cultura, fornecer subsídios para 
a tomada de decisão sobre temas específicos, transversais ou emergenciais 
relacionados à área cultural. 
  
26)   Complementar a redação do artigo 49, §2º, ficando o texto como a seguir: “Cabe 
à Secretaria de Turismo e Cultura – SETUC, convocar e coordenar a Conferência 
Municipal de Cultura, que se reunirá ordinariamente a cada dois anos ou 
extraordinariamente, a qualquer tempo, a critério do Conselho Municipal de Cultura 
- CMC. A data de realização da Conferência Municipal de Cultura deverá estar de 
acordo com o calendário de convocação das Conferências Estadual e Nacional de 
Cultura, sempre que qualquer uma dessas conferências for realizada.” 
 
Justificativa: As conferências Nacional e Estadual não são realizadas com a 
frequência esperada. As Municipais, portanto, precisam ocorrer independente do 
que ocorre nas outras instâncias. 
 
27) Reintegrar a alínea III do anteprojeto de lei ao artigo 53 da LC 398/16, a saber: 
“III Incentivo Fiscal, por meio de renúncia fiscal do IPTU e do ISS, conforme lei 
específica.” 
 
Justificativa: Esses mecanismos de financiamento são previstos em todas as 
políticas públicas de fomento, além de constar na cartilha de orientações para 
Sistemas Municipais de Cultura da Secretaria Geral da Cultura. 
  
28)   Verificar se é necessário, no artigo 56, especificar se as fontes de receita para o 
FMC devem ser detalhadas, como por exemplo, as provenientes do Teatro 
Metrópole ou outros estabelecimentos/eventos que tenham bilheteria ou qualquer 
outra forma de arrecadação. 
  
29)  Reproduzir na íntegra todo o texto sugerido pela Secretaria Geral de Cultura, no 
seu caderno de orientações para Sistemas Municipais de Cultura, tendo em vista s 
supressão dos incisos IX e XI, voltando à redação original com pequena mudança no 
inciso IV (em destaque ressaltamos alterações com nossas sugestões): 
 

“São receitas do Fundo Municipal de Cultura – FMC: 

 I dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Taubaté e 
seus créditos adicionais; 

 II transferências federais e/ou estaduais à conta do Fundo Municipal de Cultura – FMC; 



 III contribuições de mantenedores; 

 IV produto do desenvolvimento de suas finalidades institucionais, tais como: 
arrecadação dos preços públicos cobrados pela cessão de bens municipais sujeitos ou 
não à administração da SETUC (Secretaria de Turismo e Cultura), priorizando a 
finalidade cultural; resultado da venda de ingressos de espetáculos ou de outros 
eventos artístico e promoções, produtos e serviços de caráter cultural; 

  

V doações e legados nos termos da legislação vigente; 

 VI subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos 
internacionais; 

 VII reembolso das operações de empréstimo porventura realizadas por meio do Fundo 
Municipal de Cultura – FMC, a título de financiamento reembolsável, observados 
critérios de remuneração que, no mínimo, lhes preserve o valor real; 

 VIII retorno dos resultados econômicos provenientes dos investimentos porventura 
realizados em empresas e projetos culturais efetivados com recursos do Fundo 
Municipal de Cultura – FMC; 

 IX resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação vigente 
sobre a matéria; 

 X empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades; 

XI saldos não utilizados na execução dos projetos culturais financiados com recursos dos 
mecanismos previstos no Sistema Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC; 

 XII devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou desaprovação de 
contas de projetos culturais custeados pelos mecanismos previstos no Sistema 
Municipal de Financiamento à Cultura – SMFC; 

 XIII saldos de exercícios anteriores; e 

 XIV outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a ser destinadas.” 

Justificativa (Conforme GT FMC CMC Taubaté em 18/07/2019): Cabe considerar que o 

presente artigo foi embasado no Art. 53, páginas 71 e 72 do Manual de Orientações do Sistema 

Nacional Cultura (SNC), que trata sobre o Fundo Municipal de Cultura (FMC). Nossos 

embasamentos se deram neste modelo de lei que é totalmente constitucional e sugerida pelo 

governo federal. Entende-se que o proposto pela prefeitura foi norteado pelos tramites de 

repasses públicos. Porém o proposto no Sistema Municipal de Cultura (SMC) é que exista a 

opção de diversos investimentos, proveniente dos locais citados na referida lei.  

Na supressão das alíneas VII, VII e IX, estaríamos descartando a possibilidade de recursos 

provenientes do fundo para projetos da sociedade civil com fins lucrativos e com posterior 

reembolso ao fundo. 

Outra situação seria a doação ao fundo feito pela iniciativa privada, porém, com um 

montante direcionado para um projeto específico da sociedade civil que tenha fins lucrativos. 

(diferente de Lei de incentivo fiscal). Posteriormente, este montante terá o seu retorno ao 

fundo. 



Mais uma situação é a de verba que já foi liberada por emenda e está em trâmite. Neste 

caso, o empréstimo para não atrasar a produção artística, seria uma solução, visto estar 

garantido pela emenda em tramitação. 

A supressão destas alíneas, resulta na supressão do Art. 60 que é diretamente ligado aos 

editais. Onde “pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, com ou sem fins 

lucrativos...” 

Deste modo, os valores do Fundo, seriam direcionados aos projetos e produções do poder 

público, mesmo o dinheiro podendo vir de fontes diversas pública e privada. 

 

30) Suprimir do texto do artigo 57 a competência da Secretaria de Administração e 
Finanças como  administradora do Fundo Municipal de Cultura. 

 

31)   A LC 398/16 cita a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC, mas ela não 
é institucionalizada pela mesma lei, conforme recomendação da Secretaria Especial de 
Cultura e o anteprojeto de lei definido em Conferência. Por isso, recomendamos a 
reintegração dos artigos 60, 61, 62 e 63 do referido anteprojeto: 
Art. 60. Para seleção de projetos apresentados ao Fundo Municipal de Cultura – FMC 
fica criada a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC, composta de 1/3 (um 
terço) de participantes do poder público e 2/3 (dois terços) de participantes da Sociedade 
Civil. 
  
Art. 61. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC será constituída por no 
mínimo 6 membros titulares e igual número de suplentes. 
 § 1º. Os membros do Poder Público serão indicados pela Secretaria de Turismo e 
Cultura. 
 § 2º. Os membros da Sociedade Civil serão escolhidos conforme regulamento 
estabelecido em assembleia convocada pelo Conselho Municipal de Cultura. 
  
 Art. 62. Na seleção dos projetos a Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC 
deve ter como referência maior o Plano Municipal de Cultura – PMC e considerar as 
diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho Municipal de Cultura. 
  
Art. 63. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura – CMIC deve adotar critérios 
objetivos na seleção das propostas: 
 I avaliação das três dimensões culturais do projeto – simbólica, econômica e social; 
 II adequação orçamentária; 
 III viabilidade de execução; e 
 IV capacidade técnico-operacional do proponente. 
  
  
 32) Reformar a redação do artigo 68 para o seguinte texto: 
“Art. 68. Constituem-se como Sistema Setoriais integrantes do Sistema Municipal de 
Cultura – SMC: [...]” 
  
Justificativa: O tempo verbal no futuro do presente, como está na lei, é passível de 
múltiplas interpretações, podendo postergar a inclusão dos sistemas setoriais no SMC 
mesmo com a sua existência e vigência. 

  
  



33) Retirar do artigo 78 todas as referências à Secretaria de Administração e Finanças e 
acrescentar, ao final do §1º o texto “sob aprovação e fiscalização do Conselho Municipal 
de Cultura. 
 
34) Reintegrar ao artigo 81 os textos suprimidos do anteprojeto de lei: 
Art. 81. O processo de planejamento e do orçamento do Sistema Municipal de Cultura 
– SMC deve buscar a integração do nível local ao nacional, ouvidos seus órgãos 
deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de cultura com a 
disponibilidade de recursos próprios do Munícipio, as transferências do Estado e da 
União e outras fontes de recursos. 
 
E acrescentar ao final o texto: “Havendo a compatibilidade, o planejamento deverá 
passar pela aprovação do Conselho Municipal de Cultura – CMC” 
 
Retirar do parágrafo único o termo  condicionante “conforme disponibilidade 
orçamentária, ficando a redação com o texto seguinte: 
Parágrafo único. O Plano Municipal de Cultura será a base das atividades e 
programações do Sistema Municipal de Cultura e seu financiamento será previsto no 
Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária 
Anual – LOA. 

 

Comissão de Alteração da LC 398/16  

Taubaté, 10 de março de 2020 
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 03 DE JUNHO DE 2020 

 

    Nome Email Telefone Presença 

Gabinete do Prefeito Titular Ana Paula Zarbietti aninhazarbietti@hotmail.com 12 98844-6049 
 
SIM 

Suplente Elisabete de Lima dos Santos     
 

Secretaria de Turismo e Cultura 
Titular Danielle Ferreira Mendes da Cruz danielle.mendes@taubate.sp.gov.br 12 98839-9287 SIM 

Suplente Antonio César Pimenta cesarpimenta33@gmail.com 12 99707-3589 
 

Secretaria de Educação 
Titular Daniel Cristiano Santos danielcristianopiano@gmail.com 12 99118-8601 

 

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

Departamento de 
Comunicação 

Titular Leticia Maria Teixeira Chagas leticia.chagas@taubate.sp.gov.br 12 99166-7762  

Suplente Marcela Carolina da Silva marcela.carolina@taubate.sp.gov.br 12 99717-1915 
 

Secretaria de Planejamento 
Titular João Mariotto Neto joaomariotto@gmail.com 12 98887-4088  

Suplente Marcela Matovani Teixeira mantovani.mt@gmail.com 11 98996-8644 
 

Secretaria de Desenvolvimento 
e Inovação 

Titular Maria Tereza de Moura pmt.balcao@gmail.com    

Suplente Edu Chaves edu.chaves@taubate.sp.gov.br 12 99714-3811 
 

Secretaria de Desenvolvimento 
e Inclusão Social 

Titular Emerson Francisco da Silva emerson_tatao@yahoo.com.br 12 99141-0471 SIM 

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

Titular Delvechio Alves Oliveira delvechio-oliveira@bol.com.br 12 98143-1362 
 

Suplente Aguardando indicação     
 

Secretaria de Meio Ambiente 
Titular 
  

Getulio Kater de Almeida 
  

getuliokater@gmail.com 

12 98148-6637 
  

 

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 Fernando Vagner dos Santos Vale fewagner_santos@hotmail.com    

Suplente Silvana Aparecida de Souza Lima 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. Dr. Moacir José dos Santos reitoria@unitau.br 12 98809-1975  

Suplente Prof. Me. Benedito Assagra Ribas de Melo ibh@unitau.br 11 99917-5367 
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 03 DE JUNHO DE 2020 

 

    Nome Email Telefone Presença 

Fórum Setorial de Artes Visuais 
e Design 

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

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial de Artesanato 
Titular Paulo Bonani Filho pebo.nani@yahoo.com.br 12 99607-6673 SIM 

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial de Patrimônio 
Histórico, Arquitetura e 
Urbanismo 

Titular Angelo Raphael Rubim Alves angelorubim@gmail.com 12 99721-4512 SIM 

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial de Audiovisual 
e Arte Digital 

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

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial de Música 
Titular Rafael Rodrigo Ribeiro rafaelrodrigoribeiro@hotmail.com  12 99199-2989 SIM 

Suplente Alexandre Luiz Pereira alextenor2010@gmail.com   
 

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

Titular Sandro Willians Tavares seravat@gmail.com 12 92000-1843 SIM 

    teatro@email.com    

Suplente Aguardando indicação     
 

Titular Reginaldo Carlos Hauschild reginaldohauschild@gmail.com 12 99642-5536  

mailto:luizclaudiotaubate@gmail.com
mailto:pebo.nani@yahoo.com.br
mailto:angelorubim@gmail.com
mailto:bruno@reverproducoes.com.br
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Fórum Setorial de Cultura 
Popular (Culturas Étnicas e 
Tradicionais) Suplente Rosane Rezende Leandro rosanenany20@gmail.com 12 99633-2966 

 

Fórum Setorial de Empresas e 
Produtores Culturais 

Titular Dimas de Oliveira Junior dimasjuniordiretor@gmail.com 11 98197-6003 
SIM 

Suplente Márcio Augusto de Medeiros assessoriamarcioaugusto@gmail.com 12 99199-5646 
 

Fórum Setorial de 
Trabalhadores da Cultura 

Titular Josinara Ribeiro de Alencar josinara.alencar@gmail.com 12 99783-8404 
SIM 

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial de Instituições 
Culturais Não-Governamentais 

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

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial de Patrimônio 
Cultural Material e Imaterial 

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

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial de Literatura, 
Livro, Leitura e Biblioteca 

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

Suplente Aguardando indicação     
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 03 DE JUNHO DE 2020 

 

NOME REPRESENTAÇÃO FONE E-MAIL RÚBRICA 

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 


