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DADOS GERAIS 

Data: 26/08/2020 Local: videoconferência Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Antonio Eduardo Campos Sheen Prefeitura de Itanhaém 

Lindaci Carvalho do Nascimento Prefeitura de Guarujá 

Pedro Henriques Saletti Prefeitura de Mongaguá 

Maurício Petiz Prefeitura de Praia Grande 

Fábio Lopez Prefeitura São Vicente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Wellington Lima Prefeitura de Santos 

Everton Santos Mendes Prefeitura de Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
17/08/2020 

Reunião iniciada às:  
9h15 

Término da Reunião às:  
11h12 

 

OBJETIVOS 

Item I - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
Item II Aplicação da Lei Aldir Blanc; 
Item III- Assuntos gerais, informes, inclusões na pauta. 

 

REGISTROS 

Link da reunião da CT Cultura, do Condesb, https://meet.google.com/hgm-rrhq-sst 
 

• Ausências: 
- Secretarias de Estado: Cultura, Esportes, Turismo e Desenvolvimento Social 
- Municípios: Bertioga, Cubatão, Peruíbe 
- Justificativas de ausências: Cubatão e Peruíbe 

 
• 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:  

.  Frente Ampla da Baixada Santista solicitando nova reunião; 

. Cidades não tenham receio – utilização total do recurso da Lei Aldir Blanc; 

. Defesa de que os recursos não sejam utilizados em consultoria; 

. Toni Sheen informou que a Cultura de Mongaguá é ligada a Educação, precisam de um 
grupo de trabalho no município; 

. Em curto prazo grande preocupação com segurança jurídica; 

. Ampla divulgação, orientação que receberam é de que cada município deve fazer gestão 
junto aos Tribunais Eleitoral e de Contas sobre a utilização de recursos; 

. Questão da prestação de contas; 

. Inseguranças, barreiras, dificuldades encontradas para o aceleramento do processo; 

. Já tem a plataforma, já encerraram o cadastro; 

. Checagem dos documentos; 

. Não está clara a questão dos espaços – auxílio mensal – preocupação com distorção entre 
os municípios; 

. Estão no processo de definição do grupo de trabalho; 
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REGISTROS 

- O Coordenador informou que grupo da Adimc se reuniu com o Secretário de Estado da 
Cultura o qual se comprometeu a se manifestar; 

. Curso do Tribunal de contas causou um grande temor, todos ficaram com medo; 

. Questão da forma de transferência para os espaços; 

. Muito complexo – tomará decisão com base no que a área jurídica da Prefeitura 
determinar; 

- Pedro, de Mongaguá, disse que está com as mesmas preocupações; 
. Terminaram o cadastramento e entraram na plataforma; 
. A APA vai dar assessoria aos municípios; 
. Vão precisar de assessoria, a equipe é pequena; 
. O jurídico e a contabilidade da prefeitura já foram acionados para apoio; 
. Não devolverão o recurso; 
. Muita preocupação com a implantação; 
- O Coordenador colocou que a APA deverá lançar cartilha; 
. Consulta aos Tribunais eleitorais – regime de exceção devido à pandemia; 
. Interessante fazer consulta ao Tribunal, mais cordialidade; 
. Ação legal que os prefeitos devem fazer; 
- Petiz, de Praia Grande, colocou que as preocupações são as mesmas para todos os 

municípios; 
. Everton, de Praia Grande, colocou que eles tem muitas dúvidas, pois não são iguais aos 

demais municípios; 
. Questão da ampla divulgação – período eleitoral; 
. Não evoluíram muito nos cadastros; 
. Cadastro continua aberto até 07/09/2020; 
. Evoluíram na questão dos valores destinados; 
. Aumento das parcelas previstas no inciso I; garantir o máximo possível de número de 

parcelas para o inciso II, alongar; 
. Inciso III – sobras serão direcionadas para este inciso; 
. Questão relativa à prestação de contas; 
. Número reduzido de espaços – cidade nova; 
. Primeira vez que está sendo feito o mapeamento; 
. Não tem Conselho Municipal de Cultura constituído e sim um movimento cultural que 

ajuda muito; 
. Conseguiram evoluir, mas a preocupação continua. 
. Contratar consultoria – transição; 
- Fábio disse que fizeram o principal 
. Ferramenta importante, diálogo aberto com o movimento cultural; 
. São Vicente finalizou o cadastro, homologação até dia 31; 
. Comitê paritário; 
. Perto de seiscentas pessoas físicas; 
. Plano de ação não foi colocado na Plataforma Brasil, optaram por aguardar, colocarão até 

o final da semana; 
. Wellington, de Santos, informou que a preocupação é gigantesca, já homologaram e 

publicaram o cadastro; 
. Inciso III – farão primeiro a parte do espaço e as sobras jogarão para o item 3; 
. Não devolverão 
. Pouco tempo para prestação de contas; 
. Facult poderá entrar com o prêmio; 
. Montaram Comissão – Secretário de Cultura, Técnico, Conselhos de Cultura e Comunidade 

Negra, Secretarias de Finanças e Jurídica, Câmara Municipal; 
. Total de 15 participantes; 
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REGISTROS 

. Quanto será destinado aos espaços, são 132 espaços culturais inscritos, irão fazer através 
da comissão com critérios bem objetivos, transparência, processo aberto; 

. Tudo será negociado, como já fazem com o Facult, tudo definido por essa comissão; 

. Preocupação com os prazos; 

. Fundamental a participação das áreas financeira e jurídica das prefeituras; 

. As dificuldades e dúvidas são as mesmas nos demais municípios; 

. O prêmio facilita muito a prestação de contas, contrapartidas; 
- O Coordenador colocou que é ótima a ideia do Conselho e que é preciso avaliar a 

constituição de uma comissão maior; 
- Lindaci, de Guarujá, informou que finalizaram os cadastros; 
. Quanto à plataforma, mapa da cultura, aberta – definiram prazo até sexta-feira, informou 

que também fizeram o cadastro do formulário; 
. Estão validando os cadastros com o comitê gestor constituído; 
. Média de oitocentos cadastros de trabalhadores da cultura e noventa espaços culturais; 
. Comitê gestor tripartite – 9/9/9 – sociedade civil, trabalhadores da cultura, governo 

(finanças, jurídico), dialogam sempre com os Vereadores; 
. Vem fazendo reuniões semanais – três vezes por semana; 
. A partir de segunda-feira estarão instituindo o Plano de Ação; 
. Está sendo construído. 
. Como o Estado vai atuar; 
- O Coordenador falou sobre mensagem do Secretário de Estado de Cultura; 
. Reta final do lançamento dos cadastros dos municípios; 
. Questão dos prazos; 
. Aplicação do inciso I; 
. Monitorar; 
. Questão mínima dos espaços – três mil reias; 
. Ausência de contribuições; 
. Incentivo que todos apliquem a lei; 
. Modelo para dialogar com a sociedade; 
. Jornal A Tribuna – panorama geral; 
. Falará com a Adimc; 
- Reunião com a Frente Ampla da Baixada Santista: 
. Montar uma comissão da Frente Ampla da Baixada Santista para reunião; 
. Pedro - necessidade de eles serem objetivos; 
. Wellington - que tenha participação do presidente do Conselho Municipal, horário e tempo 

de fala; 
. Fábio – um representante por cidade e dois da Frente Ampla; 
. Lindaci – cidades que tenham Comitê ou Comissão, que o representante seja tirado deles; 
. Fábio – o compromisso é com a Frente; 
• Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 26 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

FABIO LOPEZ 
Coordenação 
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LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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