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OBJETIVOS
Retomada dos trabalhos.
Outros assuntos de interesse regional.

I.
II.

REGISTROS
Ausências:
Municípios: Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Santos.
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social.


Aprovado a ata da reunião anterior



Cubatão discutindo um novo modelo de conceito de cultura



São Vicente apresentou a proposta de realizar um Encontro Avaliativo (Foro) relativo a 2014 e
Pagu 2015 sobre as políticas de sistema de cultura e cada um dos municípios da RMBS.
Segundo a proposta, o Encontro seria realizado em três etapas:

1) Prefeituras Municipais
2) Estado
3) Deputados estaduais e federais da RMBS, sobre formas de contribuir para a política de cultura


O coordenador da CT transferiu para a próxima reunião (abril) a decisão de se realizar o
Encontro, antecipando a possibilidade de se realizar “no final do mês de maio”. Acrescentou
ainda que as atividades da CT deverão ser prejudicadas devido a realização das eleições
municipais.



REGISTROS
O coordenador marcou a próxima reunião da CT para o dia 25/4 – às 9h30 na AGEM, quando
deverão ser apresentados “o esqueleto” do Encontro e o Plano de Trabalho finalizado.



João Manoel, representante do Estado, disse que os prefeitos têm que somar esforços para
que, através da AGEM, sejam realizadas ações metropolitanas.



Disse ainda que gostaria de reverter o processo com o Fundo acenando com recursos para,
então, a CT desenvolver projetos, em referência ao Colar Cultura que não obteve recursos do
Fundo.



O representante de SV quer discutir o futuro e a utilização da Cadeia Velha em Santos que
será entregue, reformada, no próximo mês de junho. Se apresentou também como candidato
a ocupar uma das vagas do Conselho Gestor, indicado pela CT. Afirmou também que a
sistemática do Fundo deve ser mais clara.



O representante do Estado propôs que a indicação do representante para o Conselho Gestor
da Cadeia Velha entre na pauta da próxima reunião



Lincoln, de São Vicente, solicitou informações sobre o orçamento do Fundo em 2014 e 2015
para a próxima reunião.



Coordenador da CT fez o convite para o 4º Festival Danado de Bom que acontece Cubatão
entre os dias 7 e 10 de abril com shows de Paralamas, Nação Zumbi, Moraes Moreira e Pablo
com abertura da banda Fim de Feira.



Nada mais tendo a discutir foi encerrada a reunião.
Santos, 24 de março de 2016

Welington Ribeiro Borges
Coordenador

Gilson Miguel
Secretário

