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 À PRESIDÊNCIA 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 16 de Novembro de 2022 

 Exmo. Sr. Ver. Robertinho da Padaria, 

 O  Fórum  de  Cultura  de  São  José  dos  Campos,  em  observação  ao  Projeto  de  Lei 

 353/2022,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  protocolado  em  07  de  novembro  de  2022  de 

 forma  intempestiva,  que  altera  parcialmente  a  Lei  n°  3.050/1985  (Estatuto  da 

 Fundação  Cultural  Cassiano  Ricardo  -  FCCR)  e  dá  outras  providências,  sem  nenhuma 

 forma  de  diálogo  com  o  próprio  Conselho  Deliberativo  da  FCCR,  sem  qualquer 

 consulta  popular  à  sociedade  civil  organizada  de  São  José  dos  Campos,  sendo  que  o 

 Estatuto da FCCR estabelece que: 

 Art.  20  -  Para  alterar  o  Estatuto  da  Fundação  Cultural  Cassiano 

 Ricardo é necessário que a reforma: 

 I.  Não contrarie ou desvirtue suas finalidades e objetivos; 

 II.  Seja proposta pela Diretoria Executiva; 

 III.  Seja aprovada por 2/3 (dois terços) do Conselho Deliberativo; 

 IV.  Seja aprovada pelo Ministério Público; 

 V.  Seja publicada através de Decreto municipal; 

 VI.  Seja registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. 

 O  Fórum  de  Cultura  de  São  José  dos  Campos  há  mais  de  três  décadas  tem 

 desenvolvido,  junto  à  comunidade  cultural  joseense  e  as  esferas  públicas  do 

 município,  um  longo  trabalho  na  construção  do  diálogo  através  de  contínuas  ações, 

 consistentes  e  comprometidas  com  a  gestão  pública  cultural,  a  defesa  e 

 democratização  do  acesso  ao  recurso  e  o  mapeamento  de  políticas  públicas  afinadas 

 à produção cultural local. 
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 Neste  sentido,  em  março  do  corrente  ano,  a  comunidade  cultural,  por  meio  de 

 convocação  do  Fórum  de  Cultura,  realizou  no  plenário  da  Câmara  Municipal  a 

 “Conferência  Livre  de  Cultura  de  São  José  dos  Campos”,  onde  aprofundou-se  a 

 discussão  da  necessidade  de  cumprimento  pela  gestão  pública  da  cultura  da  cidade 

 aos  compromissos  legais  e  administrativos  assumidos  pelo  município  na  adesão  ao 

 Sistema Nacional de Cultura (SNC). 

 Entre  os  compromissos  legais  assumidos  pelo  município  frente  ao  SNC, 

 destacamos  a  realização  da  Conferência  Municipal  de  Cultura  que  em  São  José  dos 

 Campos  não  vem  sendo  realizada  desde  2015,  diferente  de  muitos  municípios  que  a 

 realizaram  mesmo  em  período  pandêmico  por  meio  de  plataformas  online,  garantindo 

 a participação popular no processo de discussão da política pública cultural. 

 A  orientação  do  Sistema  Nacional  de  Cultura  estabelece  que  toda  Conferência 

 Municipal  deve  construir,  de  forma  participativa,  com  toda  sociedade  civil,  um  plano 

 decenal  de  cultura  com  atualização  a  cada  dois  anos,  mediante  convocação  do  poder 

 executivo. 

 Como  o  órgão  de  gestão  cultural  do  município  de  São  José  dos  Campos,  a  FCCR, 

 não  convocou  a  Conferência  Municipal  de  Cultura  há  oito  anos,  a  sociedade  civil 

 organizada,  por  meio  do  Fórum  de  Cultura  e  com  apoio  da  Comissão  de  Cultura  da 

 Câmara  Municipal,  realizou  a  Conferência  Livre  e  elegeu  também  uma  comissão  de 

 mediação  para  estabelecer  diálogos  propositivos  tanto  com  o  Poder  Executivo  como 

 com o Poder Legislativo. 

 Esta  comissão  mediadora  se  reuniu  com  a  Comissão  de  Cultura  da  Câmara  de 

 Vereadores  para  apresentar  a  situação  vivida  por  toda  a  cadeia  de  arte  e  cultura  em 

 São  José  e  a  relação  de  difícil  diálogo  entre  o  operariado  da  Cultura  e  o  atual 

 presidente  da  FCCR.  Dialogaram  e  explicaram  o  funcionamento  do  SNC  e  o  Sistema 

 Municipal  de  Cultura  (SMC),  os  desafios  enfrentados  durante  a  Pandemia  e,  com  o 

 apoio  dos  parlamentares  da  Câmara  de  Vereadores,  foi  possível  estabelecer  um  canal 
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 de  comunicação  junto  à  gestão  da  FCCR.  Juntos,  comunidade,  parlamentares  e 

 diretoria  da  FCCR,  iniciamos  um  processo  de  construção  de  um  calendário  para  a 

 realização da Conferência Municipal, porém isso foi interrompido no período eleitoral. 

 A  comissão  de  mediação  chegou  a  apresentar  nomes  para  que,  juntamente 

 com  outros  representantes  do  poder  público,  seguissem  organizando  a  estrutura  da 

 referida  Conferência  Municipal  de  Cultura,  o  que  não  se  consolidou  até  o  presente 

 momento por meio de uma portaria da FCCR. 

 Após  o  fim  das  eleições  nacionais  e  estaduais,  o  Fórum  de  Cultura  se 

 surpreendeu  com  executivo  municipal  que  apresenta  um  Projeto  de  Lei  que  altera  na 

 lei  de  criação  da  FCCR  (Lei  n°  3050/1985)  o  Artigo  3º,  que  beneficia  somente  a  atual 

 gestão  e  trata  da  prorrogação  do  mandato  da  Diretoria  Executiva,  e  o  Artigo  10°,  que 

 trata  do  mandato  do  Conselho  Fiscal.  Esse  PL  contraria  diretamente  o  Artigo  20º  do 

 Estatuto  da  FCCR,  pois  pelo  fato  de  não  ter  sido  amplamente  debatido,  desvirtua  as 

 finalidades  e  objetivos  do  mesmo.  A  alteração  não  foi  encaminhada  pela  Diretoria 

 Executiva  e  não  passou  por  aprovação  do  Conselho  Deliberativo.  No  mesmo  ponto, 

 apesar  de  ter  sido  protocolada  pelo  Poder  Executivo,  não  houve  a  aprovação  do 

 Ministério Público ou o registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. 

 O  PL  353/2022  da  forma  como  foi  apresentado,  às  pressas,  desconsidera  a 

 participação  social  prevista  na  Constituição  Federal  (Artigo  215-A)  e  configura 

 atropelamento  de  processo  regimental,  principalmente  no  que  diz  respeito  a 

 prorrogação  de  mandato  da  diretoria  por  mais  de  8  anos.  Existe  de  fato  a  necessidade 

 de  alterar  a  lei  que  criou  a  FCCR,  porque  as  demandas  crescem  à  medida  que  cresce 

 a  necessidade  de  uma  FCCR  mais  democrática,  forte,  autônoma  nas  decisões  de 

 políticas  públicas  culturais,  perene.  A  sociedade  precisa  que  se  cumpra  o  Sistema 

 Municipal  de  Cultura.  A  sociedade  precisa  de  ampliação  no  acesso  aos  bens  culturais, 

 aos  recursos  que  lhes  são  de  direito  e  à  ampla  participação  nas  decisões.  Isto  posto, 

 são  assuntos  de  maior  necessidade  e  urgência  no  que  se  refere  à  atualização 

 estatutária, como por exemplo: 
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 ●  Realizar a  reforma administrativa  ; 

 ●  Estabelecer que a Fundação seja de fato  pública de direito público  ; 

 ●  Realizar e aplicar o  plano de cargo e carreira  ; 

 ●  Implementar o  regime estatutário de seus funcionários  ; 

 ●  Realizar  concurso público  ; 

 ●  Consolidar  o  Sistema  Municipal  de  Cultura  (  Conselho  Municipal  de  Políticas 

 Públicas  e  não  somente  o  atual  Conselho  Deliberativo  que  tem  um  caráter  mais 

 institucionalizado da FCCR); 

 ●  Elaborar  o  Plano  Municipal  de  Cultura  decenal  com  ampla  participação  social 

 por meio de  Conferências de dois em dois anos  ; 

 ●  Estabelecer  destinação  orçamentária  mínima  obrigatória  para  o  Fundo 

 Municipal de Cultura  ; 

 ●  Operacionalização  de  um  sistema  robusto  e  atualizado  de  Indicadores  e 

 Informações  da  Cultura  para  um  importante  mapeamento  do  operariado 

 cultural  municipal  ,  para  alinhamento  de  políticas  públicas  efetivas  para  o  setor 

 artístico e cultural. 

 Por  todas  essas  considerações,  vimos  solicitar  a  rejeição  ao  PL  353/2022  ,  que 

 altera  a  Lei  nº  3050,  de  14  de  novembro  de  1985,  de  criação  da  Fundação  Cultural 

 Cassiano  Ricardo,  e  a  realização  de  audiências  públicas  para  a  atualização  da  Lei  nº 

 3050/1985 e do Estatuto da FCCR. 

 Atenciosamente, 

 Fórum de Cultura de São José dos Campos 
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