NOTA DE REPÚDIO AO PROJETO DE LEI QUE PREVÊ A EXTINÇÃO DA
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DA CIDADE DE TAUBATÉ-SP

O SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS
DE DIVERSÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO – SATED-SP, neste ato representado
por seu Presidente DORBERTO ROCHA CARVALHO, vem, pela presente, se
manifestar, conforme o que segue.
O Prefeito Municipal de Taubaté, Sr. José Saud Junior, encaminhou
para a Câmara Municipal um projeto de Lei que prevê a extinção da SECRETARIA DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA da cidade, passando para à SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO todas as atribuições referentes ao setor cultural local.
Alega o chefe do Executivo que não haverá extinção do setor, mas
que se trata apenas de um remanejamento. Sabemos, contudo, que há inúmeros
prejuízos que a transferência de pasta causará à sociedade e, em especial, aos
trabalhadores da cultura de Taubaté.
Destacamos que o projeto sequer foi debatido pelo Conselho
Municipal De Educação, aproveitando-se do fim da gestão do Conselho Municipal Da
Cultura.
No mais, importante contextualizarmos que, ontem, a CÂMARA DOS
DEPUTADOS aprovou o projeto de Lei PAULO GUSTAVO e o projeto de Lei ALDIR
BLANC 2, que poderão injetar no Fundo Municipal de Cultura de Taubaté cerca de R$
6.000.000,00 (seis milhões de reais), que auxiliaria o setor em um momento Pandêmico
tão devasto aos profissionais artistas, técnicos e todos aqueles que direta ou
indiretamente produzem cultura e dependem deste setor econômico para sustento de
seus familiares.
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para a Secretaria da Educação, os artistas, técnicos e inúmeros outros profissionais serão
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Sem a existência do Fundo Municipal De Cultura, vez que a pasta irá

severamente penalizados, além do que não se avançará nas políticas públicas destinadas
a este importante setor econômico e social.
Diante do exposto, manifestamos nosso completo repúdio ao projeto
e pedimos ao Prefeito José Saud e aos Vereadores locais que defendam os trabalhadores
da cultura não deem continuidade nesta devastação do setor cultural da cidade.
Por fim, convocamos todos os profissionais do setor artístico-cultural
de Taubaté, bem como a todos que defendem a importância da cultura, para se
manifestarem publicamente e pressionarem seus vereadores para que o referido projeto
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não seja aprovado.

