Ata de Reunião da Câmara Temática de Cultura
Data: 15/05/2020

DADOS GERAIS
Local: videoconferência

N 003/2020
Horário: 10h00

Tipo de Reunião: trabalho
Lista de Participantes:
Nome
Vanessa Ramos Toledo
Lindaci Carvalho do Nascimento
Rafael Leal
Fábio Lopez
Convidados:
Toledo
Leandro Valença
Sandir Newton
Luciana Freitas Lemos dos Santos
Paulo Velzi
Alissse
Marcelo Wallez
Junior Brassallotti
Lucas Magalhães
Wilmar Calomino
Juliana Souza
Ivan
Pedro Henriques Saletti
Pauta divulgada em:
08/06/2020

Entidade
PM
PM
PM
PM

Cubatão
Guarujá
Santos
São Vicente

AGEM/CONDESB
Conselho Municipal
Conselho Municipal
Conselho Municipal
Conselho Municipal
Conselho Municipal
Conselho Municipal
Cubatão
Cubatão
PM Mongaguá
Reunião iniciada às:
10h20

de Bertioga
de Cubatão
de Guarujá
de Santos
de São Vicente
Guarujá

Término da Reunião às:
12h16

OBJETIVOS
Item I – Medidas regionais diante da pandemia do COVID-19;
Item II - Assuntos gerais.
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REGISTROS
Ausências:
Municípios: Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande
Secretarias de Estado: Cultura, Esportes e Turismo

Link https://us04web.zoom.us/j/77062669408?pwd=QzBMeFFycHRzWnZoZFl6MVZVUDNnQT09
ID da reunião: 770 6266 9408
Senha: 5VF3Mf
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A abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática, Secretário
Municipal de Cultura de São Vicente, Fábio Lopez, o qual agradeceu a presença de todos e
falou sobre a realização dos festejos de carnaval segundo técnica da Fiocruz;
Foram discutidos os seguintes aspectos:
Breve histórico da reunião anterior;
Ouvir o movimento cultural da Baixada Santista;
Apoio aos Projetos de Lei federais e ao 253 do estado de São Paulo;
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REGISTROS
Engrossar o coro em defesa da cultura;
Sistema nacional de cultura – regramento – gestores públicos, conquista;
Participação dos Conselhos Municipais de Cultura;
Em seguida passou a palavra para os representantes dos Conselhos Municipais de Cultura;
Lucas colocou que devem pensar na utilização de recursos federais e estaduais;
Organização Cultural – as pessoas precisam de recursos financeiros para sobreviver;
Ivan, de Cubatão – todos os espaços culturais fechados. Artistas não tem como
sobreviver;
Canal aberto com a Secretaria de Estado da Cultura;
Ação regional – Condesb encabeçar encaminhamento, para que os Prefeitos não
contingenciar as verbas das Secretarias de Cultura;
Garantir aços de alimentação e outras formas de atuação;
Wilmar, de Guarujá – segmento cultural é um dos mais afetados = projetos que tem
como o samba na praça. Guarujá tem grandes ações e estão só dependendo da parte
jurídica;
Junior Brassalotti, Santos – evento de 2017 – Fez as seguintes perguntas:
Qual das Secretarias Municipais ativou a possibilidade de um fundo de cultura
independente, para acesso da sociedade civil organizada;
Apoio as PL’s – reunião ontem com mais de 250 Conselhos pelo Brasil;
Se foi feita frente direta suprapartidária junto aos deputados de apoio as PL’s, existe
verba;
Como foi feita a interlocução com o legislativo de apoio;
Se está sendo pensado como será a programação da cultura do amanhã. Se está sendo
pensado, articulado;
Prazos e estudos para chamamentos emergenciais, para lançamento de editais;
Como está a articulação com os Conselhos Municipais;
Comissões provisórias de cultura para as cidades que não tem conselho;
Paulo Velzi, de Bertioga – cultura faz parte da Secretaria de Turismo;
Estão parados, tiveram reunião do Conselho;
Os artistas estão na pior situação possível.
A ideia é repassar verba do Fundo do turismo para o de cultura;
Marcelo Wallez, de Guarujá, informou que estão sem reuniões do Conselho desde
fevereiro deste ano em vista dos deslizamentos ocorridos em Guarujá;
Foi marcada uma reunião presencial que não teve quórum;
Necessidade de edital emergencial;
Será apresentado, na próxima sexta-feira, ao Conselho. Inserção de artistas no cadastro
social;
Não tem nada concreto ainda;
Pediu a Secretaria de Guarujá apoio as solicitações;
Wilmar – informou que o edital está no jurídico da Prefeitura, as ações estão em
andamento;
Marcelo ressaltou que não existe próprio que atenda somente um segmento;
Edital emergencial que atenda todas as alas culturais;
Em prosseguimento passou a palavra aos Secretários Municipais;
Fábio Leal, de Santos – editais – recursos – buscando com emendas com Vereadores;
Distribuíram mais de cem kits de alimentos;
Objetivo da reunião – procurar Deputados – participação do movimento cultural;
Juntos elencar listas de Deputados, federal e estadual, e envia de forma conjunta;
Aguardar as orientações dos órgãos de saúde e retomar as Oficinas Culturais, um mês
depois das voltas as aulas;
Articulação com o Conselho é permanente;
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REGISTROS
Como está a adesão ao Sistema cultural federal em cada cidade, criação de Grupo de
Trabalho;
Pedro de Mongaguá, informou que estão tentando implantar o Sistema de Cultura em
Mongaguá;
Contratação de empresa parou por causa da pandemia;
Auxílio alimentação estão tentando fazer – artesãos;
Não tem Conselho – conversa com artista;
Concorda com as colocações do Secretário Fabio Leal;
Programação do amanha – videoaulas
Previsão de retono das escolas é para agosto, Cultura voltará junto;
Fez convites para pessoas participarem e não vieram
Rafael colocou sobre a importância de se ouvir os Conselhos Municipais e desabafou que
pegaram três crises: financeira, política e a pandemia;
Vai ter contingenciamento em todas as cidades;
Ser criativo, superar;
Informou que conseguiram com a Procuradoria Jurídica, da prefeitura, uma forma de
contratação;
Amanhã, num futuro próximo, nenhuma cidade no mundo conseguirá voltar a realizar
eventos com multidão;
Edital de fomento de mitigação – canal está pronto, não terá valor mínimo,nem máximo;
Neste momento estão com muita dificuldade de adaptação;
Tem que estar junto, mobilizado;
PL’s – articulação é muito mais forte com os movimentos juntos. Articulação e
movimentação fazer juntos
Edital de mitigação – ver o que o governo estadual vai fazer – esperar trinta dias – Facult
9;
Amanhã – encontro de pessoas – base;
Cultura será o último a voltar – plano de retomada – contar com a tecnologia;
Não esquecer de que todo acesso de recuso, editais, estão sendo dados para a capital;
A Região Metropolitana da Baixada Santista tenha acesso – está concentrado na capital;
Trabalhar por microrregião;
Recursos dos editais sejam contemplados para a RMBS;
Oficiar ao Governador e ao Secretário de Estado da Cultura;
Vanessa, Secretária de Cubatão – favorável ao ofício da RMBS e com articulação conjunta;
Colocou como está em Cubatão, é favorável ao encaminhamento de ofício da RMBS e com
articulação conjunta;
Já foi anunciado o contingenciamento e transferência de verbas da Cultura para Saúde;
Conseguiram manter emendar impositivas;
Trabalho conjunto com o Conselho;
Sensibilização do Prefeito ao uso do recurso do Fundo;
Queda no orçamento da Cultura sobre corpos estáveis que hoje não são mais estáveis;
Apresentou propostas (anexas);
Leandro Valença – recursos Poesis e concorda com o encaminhamento de ofício ao
governador;
Rafael – destinação de recurso Cine Roxy;
Junior Brassallotti – brechas na legislação – Cine Roxy – para fomentar o Fundo de
cultura;
Propostas de Cubatão – para o futuro;
Vanessa – trabalhar enquanto região;
O Coordenador propôs a criação de um grupo de trabalho – trazer um estudo sobre a
proposta dos royalties;
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Lindaci, - Secretária em exercício, de Guarujá – edital – cadastros – cruzamento –
adiantando diagnóstico.
Levantar necessidade financeira;
Consultar – trabalho jurídico;
Edital – viabilizando para que seja o mais rápido possível;
Articulação com Deputados;
Trabalhos revertidos para o edital;
Emergencial não é só agora;
Estão fazendo propostas de trabalho de audiovisual;
Amanha – parcerias, buscar e diálogo com o Governo;
Sistema e fundo ok – não tem ainda lei específica como a cidade de Santos, a exemplo do
Facult;
Lei específica de fomento, ampliar o Fundo e orçamento;
Concorda e apoia fala dos Secretários Rafael e Vanessa;
Cobrar recursos do Estado;
Junior Brassallotti – 2006 – recurso do Fundo Metropolitano da Baixada Santista para o
Curta Santos, projeto Colar Cultural não foram obtidos devido que alguns municípios não
conseguiram atender os requisitos;
Pensar no amanhã
Legado – fundo – ser implementado
Pauta positiva;
Movimentos que estão fazendo pautas para Deputados;
Se colocou a disposição e que contem com eles;
Verba 0205, federal – Covid 19 – destinação saúde, realocação de verbas;
Reorganização orçamentária das prefeituras;
Mapeamento – o que deixo de ser feito;
O Coordenador colocou que verba da saúde é difícil descontingenciar;
ADIM – Carta aberta;
Grupo de Trabalho: Pedro, Fabio, Vanessa e Ivan;
Parabenizou o Prefeito Paulo Alexandre, na qualidade de Presidente do Condesb;
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.
Santos, 15 de maio de 2020

FABIO LOPEZ
Coordenação
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS
Secretária

002.20

002.20

