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DADOS GERAIS 

Data: 12/08/2020 Local: videoconferência Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Antonio Eduardo Campos Sheen Prefeitura de Itanhaém 

Vanessa Ramos Toledo Prefeitura de Cubatão 

Pedro Henriques Saletti Prefeitura de Mongaguá 

Eduardo Ribas Prefeitura de Peruíbe 

Maurício Petiz Prefeitura de Praia Grande 

Fábio Lopez Prefeitura São Vicente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Camilla Quelhas Bertioga 

Everton Santos Mendes Prefeitura de Praia Grande 

Wellington São Vicente 

Alexandre Moraes Área de eventos 

Caio Martinez Pacheco Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista 

Pauta divulgada em:  
05/082020 

Reunião iniciada às:  
9h40 

Término da Reunião às:  
11h02 

 

OBJETIVOS 

Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II - Ações metropolitanas para aplicação da Lei Aldir Blanc; 
Item III - Conversa com profissionais da área de eventos; 
Item IV - Assuntos gerais, informes, inclusões na pauta. 
 

 

REGISTROS 

Link da reunião da CT Cultura, do Condesb, https://meet.google.com/dxn-hkxg-ndu 
 

• Ausências: 
- Secretarias de Estado: Cultura, Esportes, Turismo e Desenvolvimento Social 
- Municípios: Bertioga, Guarujá e Santos 

 
• 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 
foram discutidos os seguintes aspectos:  

- Aprovação da ata da reunião anterior; 
- Proposta e aceito por todos a inversão da pauta passando o Item III a ser o próximo a ser 

discutido, em vista de se ter mais tempo para discutir a aplicação da Lei Aldir Blanc, 
objetivo principal desta reunião; 

- O Coordenador colocou que será feita uma breve explanação da situação que afeta o 
segmento de eventos; 

- Colocou que também antecipou que temos que respeitar o Plano SP e que está CT está 
sempre a diálogos abertos e que pode levantar propostas de revisão; 
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- Ressaltou que será uma abordagem diferente do setor o qual não está na mídia; 
- A palavra foi passada ao Sr. Alexandre Moraes, do setor de eventos, o qual os 

cumprimentos iniciais, agradeceu e informou que o setor que ele representa foi o primeiro 
a parar e será um dos últimos a retornar, é de pequenos eventos como casamentos e 
aniversários; 

. Levantou o questionamento porque foram encaixados nos movimentos de grande porte, 
sendo que eles são de pequeno porte; 

. Eles têm controle total dos participantes dos eventos, ao contrário dos restaurantes. 

. Reuniram-se com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Vinholi e irão se 
reunir com a prefeitura de Santos, polo de eventos da Baixada Santista; 

. Foi pedida isenção de IPTU a prefeitura de Santos, durante a pandemia e da taxa de 
funcionamento. Solicitou que seja estendido o pedido às demais prefeituras da Região 
Metropolitana da Baixada Santista; 

. Emigração de eventos para 2021; 

. Enviará cópia da documentação encaminhada a SDR e a PM Santos relativo a atividades 
controladas; 

. Informado que é um mercado grande com mais de duzentas e cinquenta empresas, só no 
grupo do whatsapp, que atuam nas cidades de Santos, Guarujá, São Vicente e Cubatão; 

. Contratam muito free lancers; 

. Wellington, Diretor de Eventos da Prefeitura de Praia Grande, informou que está 
acompanhando o Sr. Maurício Petiz; 

. O Coordenador colocou a CT à disposição; 

. Vanessa de Cubatão perguntou como está sendo a interlocução com os clientes e se a 
intenção é retornar já os eventos e metas; 

. Para eventos maiores foram pedidas reduções de outras taxas, só que eles são pequenos 
e não pediram; 

. Os clientes os estão procurando, estão havendo eventos clandestinos e eles são contra; 

. Encaminharão o protocolo; 

. Eles querem atuar dentro das regras do jogo, o que está muito difícil; 

. Eventos com público de 100 a 150 pessoas; 

. Dentro das regras da fase amarela e finalizou agradecendo o espaço para sua 
apresentação; 

- O Coordenador disse que informará os Secretários que não estão presentes, sobre a 
retomada desse setor que foi colocado junto com grandes eventos; 

. Justificou o porquê da apresentação do Xandy; 

. O Coordenador pediu mais informações sobre o setor para constar em ata; 
- Ações metropolitanas de aplicação da Lei Aldir Blanc; 
. Pagamento da lei Aldir Blanc – preocupação com prazos, situação dos cadastros em cada 

município; 
. Grande desafio, questão do pagamento; 
. Grupo A Tribuna se colocou a disposição para ajudar na divulgação do cadastro 
. Em São Vicente foram cadastrados 550 de artistas; 
. Adesão baixa dos espaços de cultura; 
. Compromisso com o Secretário de Estado; 
. Risco de não conseguir fazer o recurso chegar à ponta; 
. Frustrações se tiverem que devolver de 30% a 40% do valor ao Estado; 
. Conseguir de forma conjunta efetivar a lei; 
. Estabelecer proximidade nos prazos de efetivação da lei; 
. Ter uma ação uniforme no lançamento dos editais e dos espaços; 
. Ribas informou que em Peruíbe o Comitê está entrando na área de divulgação; 
. Eles têm estimado mais espaços do que poderá contemplar a verba; 
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. Foram criados três grupos no Comitê; 

. Caminhando com passos seguros; 

. Importância do apoio dos meios de comunicação; 

. Toni esclareceu que em Itanhaém estão com cadastro aberto; 

. A adesão não é alta; 

. Dificuldade com a mídia local; 

. 160170 cadastrados e 32/33 espaços; 

. Divulgação feita pela internet – período eleitoral; 

. Já tem Conselho Municipal – nova eleição; 

. Estão trabalhando com a questão do Comitê – temerosos com os editais - publicizar; 

. Não conseguem facilitar a adesão dos artistas devido a Lei de Licitação; 

. Questão do prazo; 

. Discussão regional sobre os valores dos editais; 

. O Coordenador colocou que os espaços terão que comprovar as despesas que tem – 
divergências de valores; 

. Preocupação com a adesão; 

. Pedro, de Mongaguá informou que foi prorrogado o prazo do cadastramento devido à 
pequena procura; 

. Aproximadamente 80 inscritos; 

. Petiz, de Praia Grande, agradeceu a participação na reunião e passou a palavra ao 
Everton, diretos da Secretaria de praia Grande o qual falou dos prazos – máximo de 
brevidade possível; 

. Responsabilidade geral – estão fazendo reuniões semanais e estão o tempo todo 
discutindo o assunto na Secretaria; 

. Alguns espaços detém o mesmo responsável; 

. Questão de um mesmo gestor receber benefício; 

. Vedado o recebimento cumulativo; 

. Preocupação com a definição dos critérios sobre os valores; 

. Período eleitoral – limitação para comunicação dos eventos culturais; 

. Na hora da apresentação presencial, on line? 

. Aquisição de bens e serviços; 

. Evitar devolução do recurso – redirecionar o valor, distribuir da melhor maneira; 

. Amanhã realizarão nova reunião; 

. Pesquisa com outras cidades que fizeram editais – Santa Catarina; 

. Esperando regulamentação; 

. O Coordenador colocou que teme pelo prazo de aplicação da lei – regulamentação trará 
isso; 

. Cenário de incertezas; 

. Vanessa destacou que as dúvidas são as mesmas; 

. Estão regulamento as senhas, trabalho em parceria com o conselho Municipal; 

. O ponto diferente é que encerraram o cadastro em 31/07; 

. 38 espaços e muitos inscritos; 

. A parte de divulgação foi boa. Estão estudando se reabrirão o prazo de inscrição; 

. Dúvidas sobre valores dos espaços; 

. Momentos de estudo, muitas dúvidas surgem; 

. Cubatão não vai devolver recurso, conseguirão utilizar todo o recurso; 

. O Coordenador parabenizou pelo trabalho; 

. Aguardar a regulamentação; 

. Ajuda das rádios locais; 

. Jornal A Tribuna trabalhar de forma mais regional; 

. Cadastro de artesãos; 
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. Reforçar a divulgação do cadastro; 

. São Vicente ainda não fez o cadastro; 
- Assuntos gerais 
. As reuniões da CT são públicas; 
. Diálogo aberto com os movimentos culturais; 
. Defende a participação e a discussão; 
. Caio – estamos no final de um ciclo de governo;  
. Desafios da lei, fase complicada devido à regulamentação; 
. Ressaltou que os cadastram precisam ter estratégias regionais; 
. Desafio que a lei impõe sobre espaços formais e informais – desafio como identificar – 

leitura – interpretar – não deixar informações de dado; 
. Aplicação da Lei 8.666; 
. CMN – processo de readequação na plataforma +Brasil; 
. Tamanho da contrapartida envolvendo os arts. 2.ª e 3.º - organizar as contrapartidas; 
. Santos já encerrou o cadastro; 
. Optaram por fazer uma comissão (Conselho Municipal e Prefeitura), publicar no Diário 

Oficial lista dos credenciados; 
. 170 cadastrados para espaços culturais; 
. Importância da formação dos comitês; 
. Frente Ampla está aberta para participar dos editais; 
. Estudo de conversão dos editais para prêmios; 
. Trazer discussão da CMN e Adimc; 
. Assim que sair a regulamentação fazer uma rodada com a Frente Ampla; 
. O Coordenador falou sobre a aplicação da lei 8.666, na Lei Aldir Blanc – formalidades – o 

edital virá com o regramento da lei 8.666; 
. Caio – Praia Grande tem desafio duplo – calendário contribuição dos municípios – eleição 

do Conselho de cultura – aprovação do sistema municipal de cultura - parabenizou 
• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 12 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

FABIO LOPEZ 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
 
 
 



 
 

008.20 
 

 



 
 

008.20 
 

 
 
 
 


