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DADOS GERAIS 

Data: 02/10/2020 Local: videoconferência Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Lindaci Carvalho Prefeitura de Guarujá 

Antonio Eduardo Campos Sheen Prefeitura de Itanhaém 

Pedro Henriques Saletti Prefeitura de Mongaguá 

Eduardo Ribas Prefeitura de Peruíbe 

Fábio Lopez Prefeitura de São Vicente 

Edgar Lucero Prefeitura de São Vicente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Camila Buck Prefeitura de Guarujá 

Gustavo Prefeitura de Guarujá 

Everton Santos Mendes Prefeitura de Praia Grande 

Wellington Lima Prefeitura de Santos 

Paulo Eduardo Costa Prefeitura de São Vicente 

Wellington Martins Prefeitura de São Vicente 

Caio José Martinez Pacheco Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista 

Egle Cisterna Jornal A Tribuna 

Pauta divulgada em:  
25/09/2020 

Reunião iniciada às:  
9h39 

Término da Reunião às:  
11h48 

 

OBJETIVOS 

Item I - Aplicação da Lei Aldir Blanc; 
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Link da reunião da CT Cultura, do Condesb, https://meet.google.com/ekn-wgxm-wwk 
 

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

 
• 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: 

- Os efeitos que a pandemia trouxe para o setor cultural; 

- Sem data para efetiva retomada das ações; 

- Reunião especial com a participação de  Egle Cisterna jornalista do jornal A Tribuna e de 

Caio Martinez, da Frente Ampla; 

- Importância da facilidade em dialogar;  

- Ampla participação popular; 
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REGISTROS 

- Fundamental a participação da sociedade; 

- O Coordenador agradeceu a ajuda do Caio e da Frente; 

- Apresentação dos presentes; 

- Lamentada a saída da Secretária Vanessa, de Cubatão ; 

- Como esta a aplicação da lei: 

- Guarujá Lindaci 

. Publicaram o edital dos espaços; 

. Camila informou que há dois dias que publicaram o chamamento dos espaços, repasse 

dos subsídios do governo federal, orientando os fazedores de cultura; 

. Até 10 de setembro prazo para entrega de ficha pelos espaços; 

. Comitê tripartite elaborando editais previstos no inciso III; 

- Santos 

. O Secretário Wellignton Lima informou já montaram comissão, publicarão o inciso II na 

semana que vem, estão trabalhando o inciso III; 

. Lei nova ; 

. Preocupações com a publicação e em concretizar os editais e pagamentos prazos major 

desafio; 

. Tem conseguido, junto com a comissão, cumprir o cronograma; 

. Semana que vem lançarão o inciso II e em outubro o inciso III; 

- São Vicente 

. O Secretário Fabio Lopez colocou que a Lei Aldir Blanc tem o espírito de socorro; 

. Dificuldades com os prazos; 

. Questões jurídicas 

. Empenho que todos tiveram no setor cultural; 

. Apoio parlamentar e de dirigentes de cultura; 

. Ações que consolidaram ; 

. Organização das ações dos conselhos municipais, importância dos conselhos; 

. Cadastramento dos artistas e dos espaços lançado em maio; 

. Validados pelo conselho; 

. Busca ativa pela secretaria do segmento de cultura da cidade; 

. Ainda pode ser feito o cadastramento; 

. Aumentou a posição do estado pela secretaria de economia criativa de limitar o 

recebimento do cadastro; 

. Para ele o inciso I é o mais importante, deve ser o mais célere possível; 

. Participação em diversos cursos ligados à lei; 

. Comitê paritário, formação que foi oficiado para encaminhar ideias para o edital; 

. Fizeram alteração na lei orçamentária anual; 

. Reveram o planejamento; 

. Editais de chamamento inciso II; 

. Desafiador tantas obrigações e fiscalizações, dificuldades e temores; 
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REGISTROS 

. Criação de comissão interna; 

. O maior número de atos vai ser via decreto; 

. Manter informes permanentes ao conselho; 

. Não estão considerando o PROAC municípios; 

. Lei 8666, aplicação no setor cultural, prazos; 

- Praia Grande - Everton 

. Grandes avanços; 

. Canal muito válido que o Condesb propicia; 

. Não tem conselho e entendem a necessidade de efetiva participação da sociedade; 

. Montaram comissão; 

. Plano de ação foi aprovado ontem; 

. Em relação ao inciso III farão editais; 

. Manifestações foram feitas de forma separada; 

. Necessidade de pareceristas que na dúvida não será com o recurso da LAB será com 

recursos próprios; 

. Inciso II é a grande dúvida, envolve prestação de contas; 

. Terão sistema de pontuação; 

. O inciso II ainda esta em elaboração; 

. O concomitantemente está detalhando como serão os editais previstos no inciso III; 

. Premiações,fazer cartilha enquanto projeto, anexos de prestação de contas; 

. Garantir que num futuro breve tenham uma analise rápida e eficaz; 

. Questão de prazos x adesão; 

- Mongaguá - Pedro 

. Importância do cadastro; 

. Não vão atender o inciso II todos os editais serão de premio; 

. Não tem equipe; 

. O recurso já chegou; 

. Estão adequando a lei orçamentária; 

. Contrataram assessoria; 

. Mesmos problemas que os outros municípios estão tendo; 

. Em todos os editais pensaram na capilarização do recurso; 

. Farão em 4 blocos os editais; 

. Concorda com a fala do Fabio sobre o edital pelo Estado; 

. Continuam cadastramento; 

. Cadastraram todas as aldeias indígenas; 

- Itanhaém – Secretário Toni Sheen 

. Plano foi aprovado estão na construção dos editais; 

. Dentro do plano dividiram em três grupos: pequenos, médios e grandes; 

. Inciso III a ideia é fazer um edital e pulverizar em vários prêmios pequenos; 

. Editais específicos preocupação da não contemplação; 
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REGISTROS 

. A construção do edital em conjunto com o conselho e com o núcleo do movimento em 

Itanhaém; 

. Aguardando o jurídico liberar a regulamentação; 

. Reuniões semanais; 

. Importância das reuniões dos jurídicos das prefeituras; 

. Divulgação de como é feito o cadastro; 

. Fortalecimento; 

. Eduardo Peruíbe 

. Terminaram o cadastro, estão definindo os critérios da lei regulamentadoras dos 

municípios e da homologação dos inciso II e III; 

. Aprendizado, intercâmbio com os artistas; 

- O Coordenador colocou que o plano de ação é passível de alteração; 

- Apoio à divulgação do cadastro feito pelo Estado, pleito encaminhado ao Estado; 

- Não serão aproveitados os cadastros municipais; 

- Importância dos cursos; 

- Discussão de Direito cultural; 

- Frases importantes ouvidas nos cursos; 

- Aplicação dela, critério proporcional; 

- É preciso dialogar para não ter ruídos; 

- Respeito à lei; 

- Emenda da deputada Jandira garantindo a prorrogação do prazo de execução dos 

recursos da Lei Aldir Balnc ate dezembro de 2021; 

- Everton regulamentação não foi feita da melhor maneira; 

- Exigências no cadastro estadual, situações delicadas; 

- Instabilidade do sistema; 

- Entendimentos em ano eleitoral; 

- Divulgação é um grande problema; 

- Fabio – Ministério Público Federal consultado a maioria foi contra; 

- Não há garantia; 

- Importância da participação popular; 

- Divergência de opiniões de pagamentos, retroatividade; 

- Aplicação de recursos no inciso II; 

- Não de ia ter contrapartida no inciso II; 

- Inciso III é para movimentar o movimento cultural; 

- Em São Vicente o que não for atendido no inciso II irá para o inciso III; 

- Flexibilização do edital, reconhecimento do que foi feito; 

- A lei não consegue ser tão precisa reflexões quanto a aplicarão da lei; 

- Caio propôs que seja feita mais uma reunião da mesma forma da anterior; 

- Importância de apropriação do processo; 

- Encaminhar através do Condesb sobre o inciso I que diz respeito a todos os artistas, sobre 
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REGISTROS 

os recortes; 

- Chegar aos fazedores de cultura;; 

- Encontros e processos virtuais importância e limitações 

- Aplicação do inciso II impedimentos legais, compreensão mutua, amplo debate de forma 

que os movimentos entendam as limitações; 

- Inciso III criação de ambiente sem muita disputa, meritocracia; 

- Num segundo momento pensar num plano de contrapartida; 

- Reunião aberta no congresso, houve ontem; 

- Diálogo limitado com o secretario Sá Leitão; 

- 1800 prêmios serão ofertados pelo Estado, prêmios altos; 

- Prevê sobra do estado no inciso I e muitos municípios irão devolver, contemplar setores 

que não foram contemplados; 

- Junior Brassalotti faz eco as palavra do Caio em relação ao Estado; 

- Contar com eles parabenizou; 

- Perguntou sobre o SESC, editais não burocráticos, que auxiliem, participação de todos; 

- Guarujá opção interessante de impressão do projeto e aceitar o virtual 

- Reuniões abertas do Condesb; 

- Nota de acolhimento obre crime ocorrido em Cubatão sobre furto de um teatro coletivo 

- Necessidade de não se articular com a fome; 

- Relação da Agem com a Cadeia Velha; 

- Produção Afro GLBTS; 

- Agradecimentos a Egle; 

- Reflexão sobre a falta de acesso ao secretário Sá Leitão, importância de abertura de 

diálogo; 

- Cubatão episódios lamentáveis -  saida da secretária e do furto; 

- Cadeia Velha cabe discutir na CT; 

- Censo Regional aproveitar os cadastros, consolidar e entregar ao Condesb; 

- Alimentação do fundo nacional da cultura, o recurso financeiro acabou 

- Como se dará o amanhã; 

- Projeto Deputado federal Silvio Costa que tipifica como crime o dano a qualquer bem 

patrimônio cultural; 

- Trazer para uma próxima reunião a questão do SESC; 

- Pedro informou que não houve nenhuma conclusão do projeto; 

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

 
Santos, 2 de outubro de 2020. 

 
 
 

FABIO LOPEZ 
Coordenação 
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LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 
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