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DADOS GERAIS 

Data: 05/05/2020 Local:  videoconferência Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Lindaci Carvalho do Nascimento PM Guarujá 

Rafael Leal PM Santos 

Leandro Valença da Silva Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

Fábio Lopez PM São Vicente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Pedro Henriques Saletti PM Mongaguá 

Pauta divulgada em:  
27/04/2020 

Reunião iniciada às:  
10h33 

Término da Reunião às:  
11h40 

 

OBJETIVOS 

Item I – Medidas regionais diante da pandemia do COVID-19;Deliberação sobre as atividades da 
Câmara em 2020; 
Item II - Assuntos gerais. 

 

REGISTROS 

• Ausências: 
- Municípios: Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande 
- Secretarias de Estado: Cultura, Esportes e Turismo 

 
Link https://hangouts.google.com/call/4EkGzxBwjth6B0xOnQElAAEE 
 

• 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 

justificou a realização da reunião por vídeo conferência, o uso do programa hangouts, da 

Google, o cancelamento da última reunião devido a mudança de cenário; 

• Foram discutidos os seguintes aspectos: 

• Cenário atual da área de cultura nos municípios; 

- O representante de Santos, Rafael Leal, informou que estão em contato com grupos 

culturais; 

. A previsão de realização de festivais e eventos – a maioria foi cancelada; 

. A Secretaria de Cultura de Santos conseguiu manter os corpos estáveis, como orquestra, 

coral, corpo de balé, fábrica cultural, entre outros; 

. Estão fazendo pela internet as aulas e ensaios, sem divulgação porque estão esperando o 

momento oportuno; 

. Trabalhando com o Governo do Estado que fez editais; 

. Propôs que esta Câmara Temática provoque os Governos do Estado e  Federal, fazendo 

um encaminhamento de um ofício a favor da PL; 

. Cultura, economia criativa segmentar por região ou macrorregião; 
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. Ter uma fatia para a Baixada Santista; um olhar para quem mais precisar; 

- Lindaci, representante de Guarujá, informou que estão na mesma situação de Santos; 

. Ainda tem dificuldades com o acontecimento dos deslizamentos ocorridos anteriormente a 

pandemia, pois saíram de um desastre muito grande que prejudicou também muitos 

artistas; 

. A preocupação imediata é com os artistas, músicos da noite , pois estão sofrendo mais 

impacto; 

. Já implantaram trabalho com a orquestra municipal, coral municipal, banda e corpo de 

balé (em implemento); 

. Estão mantendo o pagamento normal e os cursos, trabalhando com cursos on line; 

. OS tem edital do ano passado, são duas que atendem alunos na área da dança; também 

estão trabalho on line; 

. Em paralelo tem trabalho saídas com os músicos – muito diálogo; 

. Trabalho em parceria com estúdios; 

. Em relação ao artesanato, colocou que as feiras estão paralisadas; 

. Carnaval – conseguiram retomar este ano, realizaram trabalho com escolas de samba – 

confecção de máscaras; 

. Em relação as entidades de cultura popular informou que estão com alguns trabalhos em 

andamento; 

. Teatro – ações diferentes; 

. Atendimento aos mais emergenciais; 

. Concorda com a colocação do Rafael Leal quanto ser complicado usar verba pública para “ 

. lives; tem que buscar recursos na área pública; 

. Estão em andamento com um cadastramento que será publicado e transferido para um 

site – na fase de elaboração de edital; 

- O Coordenador colocou que em São Vicente, o cenário é bastante complicado, artistas 

passam por dificuldades devido ao isolamento social; cadastramento e distribuição de kits 

alimentação; 

- Não tem artistas recebendo verbas da prefeitura; 

- Não tem corpo estável; 

- Evasão de alunos; 

- Quanto a publicação de editais, concorda com a colocação do Secretário de Santos, Rafael 

Leal. Conduzir com planejamento, dar voz a todos; 

- Ações de captação de recursos – trabalho com Vereadores; 

- Edital de lives para oficinas culturais e/ou apresentação; 

- Realização uma ação, agora  em maio , abrindo um espaço, como da Sutaco, para venda 

de produtos – galeria de artes virtual, sem custo; 

- Concorda com a proposta de encaminhamentos sobre o PL e verbas aos governos 

estadual e federal; 

- Pedro, representante de Mongaguá, informou que conseguiram implantar aulas on line – 

balé e oficinas culturais; 
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. Concorda com todos quanto au auxílio dos Governos estadual e federal; 

. Lives ocorram de alguma foram que tenham pagamento; 

. Divulgar o trabalho dos artesãos mais atingidos, passando por necessidade. Nãi deixar os 

artistas desfavorecidos; 

. Achar uma maneira objetiva de fomentar; 

. Concorda em enviar documento para os governos estadual e federal; 

- O Coordenador colocou a necessidade de marcar presença da cultura nas redes sociais; 

- Evento Qualificação de artistas; 

. Mudar o foco do evento, fazer on line e discutir a cultura neste momento; 

. Ouvir outros setores, outras experiências; 

. Realizar daqui uns dez dias; 

. Convidar Luiz Milanesi, da USP, Danilo Miranda, Secretaria Especial de Cultura e Secretário 

Municipal de Cultura da cidade de São Paulo ou de outra cidade média do Estado; 

. Rafael propôs que seja feito um por semana; 

. Colocar dentro dos diálogos, pessoas da realidade local; 

. Pedro também concordou e Lindaci colocou que é importante convidar o movimento 

cultural da Baixada Santista com os coletivos; 

. Sensação de pertencimento; 

. Fabio levantou a necessidade de conhecimento de aplicativos, pensar na gestão; 

. Lindaci – abrir inscrição para falas; 

. A ideia é fazer um encontro aberto, mesa redonda – aberta para todos; 

. Fazer reuniões através de modestas plataformas e repassar para redes sociais; 

. Rafael se colocou a disposição e pediu licença para sair da videoconferência, em vista de 

ter outra reunião; 

. Lindaci explicou como é feita a representação do Conselho Municipal de Cultura em 

Guarujá; 

. O Coordenador colocou que as reuniões desta CT poderão ser feitas mensalmente por 

videoconferência e bimestralmente presenciais; 

. Muito bom saber como está cada município; 

. Luciana, da AGEM, colocou que quem vai coordenar pelo whattsapp, disponibilizar links; 

. O Coordenador colocou que até o fim desta semana trarão a questão da plataforma, 

através do grupo de whattsapp; 

. Tem que ter uma boa mediação e um dos membros desta CT como debatedor; 

- Pedro informou como ficou o grupo do Censo cultural, do SESC. 

• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 5 de maio de 2020 

 
 

FABIO LOPEZ 
Coordenação 
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LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


