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DADOS GERAIS 

Data: 08/07/2020 Local: videoconferência Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Pedro Henriques Saletti Prefeitura de Mongaguá 

Eduardo Monteiro Ribas Prefeitura de Peruíbe 

Esmeraldo Vicente dos Santos Prefeitura de Praia Grande 

Fábio Lopez Prefeitura de São Vicente 

Convidados:  

Wellington Ribeiro Borges Prefeitura de Cubatão 

Gustavo Guilherme Prefeitura de Guarujá 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Pauta divulgada em:  
30/06/2020 

Reunião iniciada às:  
9h44 

Término da Reunião às:  
10h49 

 

OBJETIVOS 

Item I – Análise de ações regionais decorrentes da Lei 14.017/20; 

Item II - Assuntos gerais. 

 

REGISTROS 

Tópico: Câmara Temática de Cultura - CONDESB 
Hora: 8 jul 2020 09:30 AM São Paulo 
Link https://meet.google.com/rxn-siob-cbv 
 

• Ausências: 
- Municípios: Bertioga, Santos e Itanhaém 
- Secretarias de Estado: Cultura, Desenvolvimento Social, Esportes e Turismo 
- Justificativas de ausência Rafael Leal (Prefeitura de Santos) e Toni Sheen 

(Prefeitura de Itanhaém) 
 

• A abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática, 
Secretário Municipal de Cultura de São Vicente, Fábio Lopez, o qual agradeceu a 
participação de todos e foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Esclareceu que essa reunião está sendo feita para alinhar aspectos importantes e 
reunião com a Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista; 

- Pauta: 
. Lei Aldir Blanc, o que cada município está fazendo; 
' Baixada Santista receberá doze mil reias; 
' Necessidade de uniformidade das ações;  
.  Situação do Cadastro; 
. Reunião Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista; 
' Poder discricionário dos Secretários e Diretores Municipais – responsabilidade de 

gerir esses recursos; 
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. Associação dos dirigentes Municipais de Cultura; 
- O coordenador fez um breve histórico sobre a lei Aldir Blanc, no momento estão 

aguardando a regulamentação da mesma; 
- Colocou sobre a questão do decreto feito pelo município de São Paulo; 
- Decreto Estadual – alvo de embate dos movimentos culturais; 
- Aguardar a regulamentação federal da lei 
. ADIMC é a favor de que o Estado arque com o pagamento dos que estão 

enquadrados na renda básica; 
. Será três parcelas no valor de seiscentos reais; 
. Ganhos para investimentos nas cidades; 
. Pleito da Associação que o Secretário de Estado de Cultura, Leitão, se mostrou 

favorável; 
▪ Informes das Secretarias sobre o cadastramento: 
- São Vicente iniciou o cadastramento em maio, com número satisfatório, 

aproximadamente 500 artistas; 
. Desdobramento dos cadastros; 
. Hoje será feito o lançamento de espaços de cultura e coletivos; 
. Continuar trabalhando com esse cadastramento; 
. Censo cultural regional – trabalho que acabou com o SESC; 
. Apresentar proposta desse projeto novamente ao Condesb, para a AGEM realizar o 

cadastramento cultural regional; 
- Eduardo Ribas, de Peruíbe, informou que eles vêm trabalhando em termos de 

região parabenizando o coordenador; 
. Trabalho afinado com o Conselho Municipal de Cultura, com três representantes 

do poder público e os demais membros são da sociedade civil; 
. Formaram um Comitê que avaliaram o cadastro; 
. Composição  
. O Coordenador colocou que é positiva a situação de Peruíbe; 
- Pedro, de Mongaguá, colocou que tiveram empecilho na abertura do cadastro, em 

relação à parte do jurídico da Prefeitura, porque muitos servidores pegaram Covid; 
. Será lançado até final da semana; 
. Estão correndo atrás para implantar o Fundo para receber diretamente o recurso; 
. Base de Vereadores tem conhecimento; 
. Também tiveram ideia de formar um Comitê, uma Comissão; 
. Cadastramento já está pronto; 
. Darão auxílio de cestas a artistas inscritos – cadastro; 
- Esmeraldo, Praia Grande, situação parecida com a de Mongaguá; 
. O cadastro sem dúvida é o principal de tudo isso; 
. Movimento cultural de Praia Grande, trabalho conjunto com a Prefeitura; 
. Aguardar a regulamentação da Lei Aldir Blanc; 
- Wellington, Cubatão, veio representando a Secretária e informou que o cadastro já 

tem quase duzentos inscritos e foi prorrogado para mais uma semana; 
. O cadastro dos espaços será lançado; 
. Fechamento de editais foi feito pelo Conselho Municipal, Procuradoria Jurídica e 

Secretaria; 
. Cestas básicas – começarão a distribuir amanhã; 
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. Usarão lista dos que já se inscreveram para o auxílio; 

. O Coordenador reconheceu o trabalho feito pelo Wellingthon, quando coordenou 
esta CT; 

- Gustavo, de Guarujá – Aldir Blanc – papel; 
. Estão realizando cadastramento; 
. Quinhentos artistas – pessoas físicas; 
. Estão cadastrando todos os espaços; 
. Grande desafio aguardando a MP e o cronograma de desembolso dos municípios; 
. Estão atendendo com cestas de alimentos; 
. Preocupação como irão atuar de forma regional; 
. Grande desafio é garantir a autonomia dos municípios quanto à distribuição de 

recursos; 
. O coordenador falou sobre a operacionalização através do Estado – tópico 

importante, uniformização das ações – editais; 
. Algumas ações de forma regional – cronograma de ações da lei; 
. Proposta de reuniões quinzenais, sendo uma para dialogar com a Frente Ampla; 
- Reunião solicitada pela Frente ampla será realizada no dia 15/07, o objetivo da 

Frente é falar sobre cadastros e formação de comitês locais; 
. São Vicente tem um bom relacionamento com o conselho municipal, nem tanto 

com a Frente Ampla; 
. Miriam Vieira, da Frente, parabenizou pelo resultado da última reunião que 

verberou muito bem; 
. Questão de ausência de Guarujá, colocando que Luciana defendeu a representante 

do município, Lindaci pela constante participação nas reuniões; 
. Gustavo informou que tiveram avanços e todas as quartas-feiras se reúnem com a 

Frente ampla e o Conselho Municipal; 
. Informou que hoje não haverá reunião em respeito ao falecimento do pai da 

Lindaci; 
. Estão buscando trabalhar de forma mais harmônica; 
. Fizeram pactuação, está compartilhado; 
. Estão diminuindo ruídos, avançando; 
. Fabio colocou que é sempre interessante procurar tomar melhores decisões; 
. Solicitou mudança da reunião da Frente Ampla para dois representantes por 

cidade e do Secretário/diretor municipal; 
. Fazer uma fala geral; 
. Luciana, Esmeraldo e Wellington se colocaram a favor de um representante por 

cidade; 
. Pedro colocou que a reunião se torna muito longa e propôs pautar e encaminhar 

anteriormente perguntas por chat; 
. Colocou que neste momento devemos estar juntos e não partilhar as coisas; 
. Ribas e Gustavo se colocaram a favor de dois representantes por município desde 

que haja uma limitação nítida de tempo; 
. Luciana colocou a dificuldade em limitar o tempo; 
. Fabio propôs permitir a participação de um representante do município e um da 

Frente Ampla, de forma regional; 
. Reunião Extraordinária – dia 15/07, 9h30, por videoconferência; pauta: Aplicação 
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da lei Aldir Blanc; 
- ADIMC – Associação dos Dirigentes Municipais de Cultura, criada por Luiz Milanesi; 
. Fez um breve histórico; 
. 2017 criação do Grupo de Trabalho para consolidação da ADIMC; 
. 2018 – formação do grupo diretivo, onde Fabio Lopez é o Direto Executivo e João 

Manoel da Costa neto é o Diretor Financeiro; 
. Falou sobre o grupo diretivo da ADIMC e informou que os membros Pedro, de 

Mongaguá e Rafael Leal, de Santos fazem parte da Associação; 
. A ideia é trazer todos os municípios para a ADIMC; 
. Valores da anuidade que não são elevados, que vence todo mês de setembro; 
. Realização de seminário em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura; 
. Principal canal de dirigentes; 
. Importância do fortalecimento regional; 
• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 8 de julho de 2020 

 
 
 
 

FABIO LOPEZ 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 



 
 

004.20 
  


