
 

 
 

1 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. Aos 

dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, de forma online – via aplicativo 

Skype, teve início a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura – CMC, às 14 

horas e 15 minutos, em segunda chamada. A reunião foi presidida pelo conselheiro 

Dimas de Oliveira Junior, que é presidente do CMC, o qual inicia dando boas vindas a 

todos e passa a palavra à primeira secretária Danielle Cruz para a realização da 

chamada nominal dos conselheiros, sendo este o primeiro item da pauta do dia. Ao 

iniciar, Danielle explica que o conselho recebeu três avisos quanto ao afastamento de 

conselheiros: uma por motivo de saúde e outros dois por conta do período eleitoral, 

como como os documentos não previam a substituição dos conselheiros afastados e, 

já com atenção para algumas ausências por parte dos conselheiros do poder público, 

a primeira secretária optou por encaminhar um documento a todos os setores públicos 

envolvidos para que confirmassem ou não a continuidade de seus indicados como 

conselheiros. Até o início da presente reunião, o CMC recebeu o total de cinco 

documentos em retorno ao ofício enviado, dois quais três solicitam pela troca de seus 

conselheiros representantes. O documento enviado, bem como os documentos 

recebidos constam em anexo a esta Ata e os procedimentos para a alteração dos 

conselheiros deverão ocorrer após esta reunião, havendo ainda a possibilidade de 

manifestação de outros setores nos próximos dias. Durante a chamada, é registrada a 

presença do total de treze conselheiros, sendo doze conselheiros titulares e uma 

conselheira suplente em situação de titularidade. No momento também são 

registrados dois convidados em reunião, dos quais os nomes e a representatividade 

constam em lista de presença anexa a esta Ata. A primeira secretária dá continuação 

ao primeiro item da pauta do dia procedendo com a leitura da Ata da Reunião 

Ordinária do dia cinco de agosto de 2020. É registrada a presença dos conselheiros 

Mário Jefferson Leite Melo e Reginaldo Carlos Hauschild. O presidente chama votação 

para aprovação da Ata que foi lida, com o total de quinze conselheiros votantes no 

momento da votação. Com quinze votos em aprovação, a Ata do dia cinco de agosto 

de 2020 é aprovada. A primeira secretária dá início, portanto, à leitura da Ata da 

reunião Extraordinária do dia sete de agosto de 2020, que também é parte do primeiro 

item da pauta do dia. Após o início da leitura, a primeira secretária se dá conta de que 
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não foi iniciada a gravação da presente reunião por meio do aplicativo. Ela pede 

desculpas a todos pelo descuido e dá início à gravação da reunião, procedendo com a 

leitura da Ata. Ao final da leitura, com o total de treze conselheiros votantes presentes, 

com treze votos em aprovação, a Ata do dia sete de agosto de 2020 é aprovada. Às 

15:31 é registrada a presença da conselheira Josinara Alencar. Durante a votação, os 

conselheiros Paulo Bonani e Mario Jefferson manifestam a percepção do desgaste 

causado pela leitura das Atas ao início das reuniões do Conselho, além de 

considerarem que o procedimento tira das reuniões um tempo que poderia ser 

utilizado para discussão de assuntos importantes e de produtividade. Ao término da 

leitura, a primeira secretária Danielle observa junto aos demais colegas que por meio 

dos registros das Atas ficam registradas as repetições ocorridas durante as reuniões 

do CMC, a conselheira exprime sua opinião de que falta foco e objetividade nas 

pautas propostas para que haja maior assertividade nas conversas e deliberações do 

Conselho. O presidente Dimas faz um resumo dos procedimentos da presente reunião 

para que constem em gravação, uma vez que o início da reunião não estava sendo 

gravado. O presidente dá início ao segundo item da pauta do dia que trata de 

“Encaminhamentos quanto à reunião ‘Linha 3 – Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc’ 

realizada pela equipe da SETUC no dia 20 de agosto de 2020”. Ele passa a palavra à 

primeira secretária que explica que a reunião fora marcada pela Secretaria de Turismo 

e Cultura – SETUC com a Comissão de Leis e Afins do CMC, da qual o convite consta 

anexo a esta Ata. Ela explica que a referida Linha 3 trata-se da parte da Lei de 

Emergência Cultural Aldir Blanc que corresponde a formatação de editais, para tanto, 

a SETUC apresentou na referida reunião uma proposta com a Minuta de dez editais 

para que houvesse a manifestação do CMC e da sociedade civil em geral quanto ao 

objetos e os procedimentos envolvidos nos mesmos. Ela explica que a reunião onde 

se espera um retorno do CMC/sociedade civil quanto a estes editais está marcada 

para o dia quatro de setembro. A primeira secretária Danielle propõe que o Conselho 

se organize quanto às suas propostas para fazer o retorno para a SETUC, quando da 

reunião marcada para tal. O vice-presidente Mário Jefferson propõe que o Conselho 

seja prático e objetivo na reunião em retorno à SETUC quanto às suas propostas. Ele 

trás à discussão o assunto do Decreto Municipal que propõe a criação de um Comitê 
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Municipal para assuntos da Lei Aldir Blanc o qual, porém, passará ainda por correções 

antes de seus componentes serem indicados. O vice-presidente finaliza sua fala 

lembrando a todos os andamentos já ocorridos em relação ao Fundo Municipal de 

Cultura: aprovação de alterações na Câmara Municipal e criação do CNPJ do mesmo. 

A conselheira Josinara explica que no dia quatro de setembro, no período da manhã, 

acontecerá uma reunião de Fórum Setorial para tratar dos assuntos referentes aos 

editais propostos pela SETUC. A conselheira também questiona se no dia quatro, na 

reunião da tarde marcada pela SETUC, haverá algum tipo de deliberação deste 

Conselho, visto que na reunião Extraordinária anterior ficou combinado que a 

Comissão de Leis e Afins iria elaborar um parecer para ser votado pelo Conselho. A 

primeira secretária Danielle explica que a marcação das reuniões da SETUC com o 

Conselho se deram para que houvesse a proposta de uma discussão aberta para 

exposição de ideias/intenções de todas as partes envolvidas nos assuntos da Lei Aldir 

Blanc. Ela afirma, porém, que o grupo da SETUC que está se reunindo com o 

Conselho é um grupo de funcionários que estão debruçados sobre o assunto, no 

entanto não é um grupo autorizado a deliberar sobre eles, até porque, em afirmação à 

fala do vice-presidente Mário Jefferson, existe um Decreto Municipal do qual a função 

é definir uma Comissão para estas deliberações. A conselheira Josinara reafirma sua 

dúvida quanto ao momento em que se dará o parecer do Conselho em relação ao 

levantamento da Comissão de Leis e Afins sobre as propostas da SETUC. Ela 

questiona, ainda, como será o acompanhamento do Comitê definido por Decreto 

Municipal. A conselheira chama a atenção para o fato de que, de acordo com a Lei 

398/2016, compete ao conselho votar sobre questões do Fundo Municipal de Cultura, 

de forma que ao Comitê caberia apenas acompanhamento. A conselheira Josinara 

coloca em questão como será a decisão para a indicação dos membros da sociedade 

civil que comporão o Decreto Municipal. Acontece uma falha na conexão da primeira 

secretária e a conselheira Josinara pede que seja dada a palavra a ela, quando ela 

retornar, para que as questões realizadas sejam respondidas. O vice-presidente Mario 

Jefferson explica que o conselho precisará decidir como resolver essas questões. Ele 

explica a necessidade de correção do Decreto Municipal para que haja paridade de 

representação entre poder público e sociedade civil. Segundo o Mario Jefferson será o 
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Conselho o responsável pela decisão dos membros participantes da sociedade civil, o 

que deverá ser decidido em reunião específica, para tal ele sugere convites a órgãos 

como a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Receita Federal, Sindicato dos 

Contabilistas e Defensoria Pública, bem como defende a ideia de participação de 

membros do Fórum Municipal da FLIGSP. O conselheiro Paulo Bonani reforça a 

informação de que as indicações de representantes da sociedade civil seja do 

Conselho Municipal de Cultura. Ele coloca também sua visão de que, após a 

finalização das reuniões propostas pela SETUC, o trâmite seja de deliberação pelo 

Conselho de tudo o que foi discutido entre poder público e sociedade civil. A primeira 

secretária Danielle retorna sua conexão. O presidente solicita que ela responda às 

dúvidas da conselheira Josinara que, porém, informa que suas dúvidas foram sanadas 

pela fala do conselheiro Paulo. A conselheira Josinara questiona à plenária sobre 

como serão organizados os trâmites que são de competência do CMC. O vice-

presidente Mario Jefferson sugere que seja marcada uma Extraordinária com as 

deliberações referentes ao Plano de Ação da Aldir Blanc, considerando os prazos para 

o cadastramento do Plano de Ação na Plataforma Mais Brasil, cadastramento este que 

deverá ser feito pela SETUC, porém com informações de um Plano de Ação discutido 

com a sociedade. O presidente sugere que os conselheiros considerem as datas de 

sete, oito e nove de setembro para a realização de uma Reunião Extraordinária. A 

primeira secretária entende que a marcação de reunião para tratar dos assuntos 

propostos também já inclui o que seria o item três da pauta do dia que trata de 

“Encaminhamentos quanto à reunião ‘Plano de Ação – Lei de Emergência Cultural 

Aldir Blanc’ realizada pela equipe da SETUC no dia 26 de agosto de 2020”. O 

presidente coloca, portanto, o terceiro item da pauta também em discussão. A primeira 

secretária Danielle explica que destas reuniões marcadas pela SETUC, saiu um 

calendário com datas de reuniões e pautas pré-definidas, todas ligadas ao Plano de 

Ação da Lei Aldir Blanc. O calendário encontra-se anexo a esta Ata. Ela manifesta aos 

demais conselheiros que sentiu falta da manifestação da Comissão de Leis e Afins do 

CMC para a marcação de reuniões paralelas às reuniões com a SETUC para estudo e 

discussão das propostas por eles enviadas. Ela questiona como se dará o retorno do 

CMC à SETUC na reunião marcada para o dia quatro de setembro de 2020. O 
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presidente manifesta entendimento de que não há tempo suficiente na presente 

reunião para a discussão do item quatro da pauta do dia que trata da “Organização e 

andamentos para a realização dos Fóruns Setoriais”, além disso ele afirma que os 

outros assuntos levantados nesta reunião se tornam mais urgentes do que este último 

item para serem discutidos em extraordinária. O conselheiro Angelo Rubim discorda 

do presidente, pois considera que a realização de Fóruns Setoriais é fundamental na 

identificação dos anseios da sociedade civil para que sejam incorporados ao Plano de 

Ação da Aldir Blanc. O conselheiro lembra que a marcação para a realização dos 

Fóruns Setoriais foi deliberada na reunião do mês de agosto para que acontecesse, 

porém, ele indica que este encaminhamento não aconteceu devido à ausência de 

publicação da Resolução por parte da mesa diretora. A conselheira Josinara questiona 

à primeira secretária Danielle qual é a previsão de conclusão da elaboração do Plano 

de Ação da SETUC para que a Comissão de Leis e Afins faça seu parecer a respeito e 

leve à votação da plenária em extraordinária. A primeira secretária Danielle explica 

que o cronograma da SETUC se encerra após a última reunião que foi agendada para 

o dia oito de setembro a partir das 16 horas. A conselheira Josinara explica que vem 

se encontrando com pessoas do setor de Trabalhadores da Cultura, o qual ela 

representa e que terão material para tratar no dia da reunião, porém, sem tempo para 

uma melhor organização deste material uma vez que se reunirão poucas horas antes 

da reunião de retorno à SETUC quanto aos Editais. A conselheira Josinara concorda 

com a primeira secretária Danielle quanto à falha da Comissão de Leis e Afins de não 

haver se reunido para discutir os assuntos propostos pela SETUC. A conselheira 

Josinara diz que também está aguardando a publicação da Resolução assinada pelo 

presidente do CMC para que se possa dar seguimento às marcações das reuniões 

dos Fóruns Setoriais. O conselheiro Paulo Bonani coloca em questão o fato de que a 

marcação de uma Reunião Extraordinária do CMC seria mais produtiva após o dia 

nove de setembro, quando a SETUC já teria realizado suas reuniões marcadas e já 

teria maior definição e clareza sobre os pontos que foram colocados em discussão. A 

primeira secretária Danielle retoma o ponto mencionado sobre a ausência de 

Resoluções publicadas pelo Conselho. Ela explica que o CMC não vem publicando as 

Resoluções das reuniões desde meados no ano de dois mil e dezenove o que, porém, 
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não impediu que o Conselho desse andamento nos encaminhamentos definidos nas 

reuniões desde então. A primeira secretária lembra que encaminhou, via grupo de 

whatsapp da Comissão Permanentes de Leis e Afins, um modelo de publicação 

referente à realização de Fóruns Setoriais, mas que não obteve retorno dos outros 

membros, bem como quando convidou-os mais de uma vez à discutir andamentos que 

eram de competência do grupo. Ela manifesta preocupação quanto à pró-atividade 

que é necessária a todos os membros envolvidos para que as questões tenham os 

devidos andamentos. A primeira secretária Danielle pede à segunda secretária Zaira 

que assuma o secretariado a partir deste momento, uma vez que ela não se sente 

bem para continuar na reunião. Após a saída da primeira secretária Danielle, por 

motivo de força maior, assumiu a segunda secretária Zaira. O conselheiro Mario 

Jefferson propôs a realização de uma Reunião Extraordinária no dia nove de 

setembro, às 16 horas para tratar dos assuntos relacionados aos estudos da SETUC 

sobre a Lei Aldir Blanc. A conselheira Josinara pediu a mudança do horário para as 15 

horas, o que foi aceito por todos o presidente colocou em votação. Com o total de 

onze conselheiros votantes no momento da votação , com onze votos a realização da 

Reunião Extraordinária no dia nove de setembro foi aprovada. O presidente Dimas 

pediu a atenção de todos para o material enviado por e-mail pela primeira secretária 

sobre o Decreto Municipal, os estudos feitos pela SETUC e o cronograma de datas da 

transferência de verbas da Lei Aldir Blanc. Ele lembrou, também, que a conselheira 

Josinara avisou sobre a reunião do Fórum de Cultura que se realizará no dia quatro de 

setembro e a reunião da SETUC na mesma data e sugeriu que nos dividíssemos em 

ambas para posterior troca de ideias. O conselheiro Alexander Seravat (Sandro W. 

Tavares) pediu a fala e reiterou a proposta do conselheiro Mario Jefferson sobre 

deliberar por haver ou não a leitura da Ata no início das reuniões, visto que perde-se 

um tempo precioso para outros assuntos com a leitura da mesma, deixando assim as 

pautas e discussões atrasadas. O presidente concorda e nos informa que só a leitura 

da Ata no dia de hoje levou uma hora e cinquenta minutos e assim acatou a sugestão 

dos conselheiros e convocou a deliberação e votação dessa sugestão. A conselheira 

Josinara sugeriu que a leitura da Ata seja feita previamente pelos conselheiros e que 

fique somente a votação da aprovação para as reuniões. O conselheiro Angelo sugeriu 
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que seja estipulado algum tipo de mecanismo para a confirmação da leitura da Ata e 

que seja um levantamento dos conselheiros que não responderam para que, se 

necessário, sejam ajudados em suas dificuldades em responder. O conselheiro Mario 

Jefferson sugere a devolutiva do e-mail e a conselheira Josinara sugere que se tenha 

o prazo de responder até 24 horas antes da próxima reunião. Em concordância com 

as sugestões, o presidente Dimas então chamou a votação. Com o total de onze 

conselheiros votantes no momento da votação, com onze votos favoráveis, fica 

decidido que a leitura da Ata será feita previamente pelos conselheiros, com 

confirmação de leitura via e-mail até 24 horas antes da próxima reunião agendada do 

Conselho. Ficando para a plenária somente a votação da aprovação da mesma. O 

conselheiro Paulo Bonani sugeriu ainda que qualquer discordância em relação a Ata 

deverá ser discutida antes da votação. Sem mais assuntos a tratar, às 16 horas e 48 

minutos o presidente encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada pela primeira 

secretária Danielle Ferreira Mendes da Cruz e pela segunda secretária Zaira Maria 

Silva Santos, e os nomes de todos os presentes constam em lista de presença anexa. 

Em complemento a esta Ata, o vídeo da mesma Reunião Ordinária está disponível no 

Canal do Youtube do CMC que pode ser acessado por meio do link 

https://bit.ly/3gLG1kO. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2020 

 

    Nome Email Telefone Presença 

Gabinete do 
Prefeito 

Titular Ana Paula Zarbietti aninhazarbietti@hotmail.com  12 98844-6049 
 

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 

PRESENTE 

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 

 

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 

 

Suplente Victor Franch Vargas sedis@taubate.sp.gov.br    
 

Secretaria de 
Governo e 
Relações 
Institucionais 

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

PRESENTE 

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    

PRESENTE 

mailto:aninhazarbietti@hotmail.com
mailto:danielle.mendes@taubate.sp.gov.br
mailto:cesarpimenta33@gmail.com
mailto:danielcristianopiano@gmail.com
mailto:fercavas@hotmail.com
mailto:leticia.chagas@taubate.sp.gov.br
mailto:marcela.carolina@taubate.sp.gov.br
mailto:joaomariotto@gmail.com
mailto:mantovani.mt@gmail.com
mailto:pmt.balcao@gmail.com
mailto:edu.chaves@taubate.sp.gov.br
mailto:emerson_tatao@yahoo.com.br
mailto:sedis@taubate.sp.gov.br
mailto:delvechio-oliveira@bol.com.br
mailto:getuliokater@gmail.com
mailto:pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br
mailto:lais.pereira@taubate.sp.gov.br
mailto:fewagner_santos@hotmail.com
mailto:secretariadeesportes@taubate.sp.gov.br
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Secretaria de 
Segurança 
Pública 
Municipal 

Titular 
Bruno dos Santos 
Nogueira brunosantosnogueira88@gmail.com  12 99159-2004 

PRESENTE 

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 

PRESENTE 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2020 

 

    Nome Email Telefone Presença 

Fórum Setorial 
de Artes Visuais 
e Design 

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

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial 
de Artesanato 

Titular Paulo Bonani Filho pebo.nani@yahoo.com.br  12 99607-6673 
PRESENTE 

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial 
de Patrimônio 
Histórico, 
Arquitetura e 
Urbanismo 

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

PRESENTE 

Suplente Aguardando indicação     

 

Fórum Setorial 
de Audiovisual e 
Arte Digital 

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

PRESENTE 

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial 
de Música 

Titular Rafael Rodrigo Ribeiro rafaelrodrigoribeiro@hotmail.com  12 99199-2989 
 

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 
  

PRESENTE 

teatro@email.com  

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial 
de Cultura 
Popular (Culturas 
Étnicas e 
Tradicionais) 

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

PRESENTE 

Suplente 
Rosane Rezende 
Leandro rosanenany20@gmail.com  12 99633-2966 

 

Fórum Setorial Titular Dimas de Oliveira dimasjuniordiretor@gmail.com  11 98197-6003 
PRESENTE 

mailto:brunosantosnogueira88@gmail.com
mailto:felipebraus@hotmail.com
mailto:reitoria@unitau.br
mailto:ibh@unitau.br
mailto:luizclaudiotaubate@gmail.com
mailto:pebo.nani@yahoo.com.br
mailto:angelorubim@gmail.com
mailto:bruno@reverproducoes.com.br
mailto:rafaelrodrigoribeiro@hotmail.com
mailto:alextenor2010@gmail.com
mailto:seravat@gmail.com
mailto:teatro@email.com
mailto:reginaldohauschild@gmail.com
mailto:rosanenany20@gmail.com
mailto:dimasjuniordiretor@gmail.com
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de Empresas e 
Produtores 
Culturais 

Junior 

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 

 

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial 
de Instituições 
Culturais Não-
Governamentais 

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

PRESENTE 

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial 
de Patrimônio 
Cultural Material 
e Imaterial 

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

PRESENTE 

Suplente Aguardando indicação     
 

Fórum Setorial 
de Literatura, 
Livro, Leitura e 
Biblioteca 

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

PRESENTE 

Suplente Aguardando indicação     
 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA – CMC 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 2 DE SETEMBRO DE 2020 

 

NOME REPRESENTAÇÃO CONTATO 

Simone Virgínia Manara Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Taubaté  

Solange Barbosa Fórum Municipal d e Cultura – FLIGSP 
 

Ronaldo Rodrigues dos Santos PSOL 
 

Antonio Mauro Martins  amauromartins59@gmail.co
m 
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