Ata de Reunião da Câmara Temática de Cultura
Data: 21/02/2018

DADOS GERAIS
Local: AGEM BS

N 001/2018
Horário: 9h30

Tipo de Reunião: trabalho
Lista de Participantes:
Nome
Rodrigo Zanella
Fábio Lopez
Convidados:
Luciana Freitas Lemos dos Santos
Melk Hergerssheimer
Diego Spósito
Edgar Lucero
Adalberto Nascimento dos Santos
Pauta divulgada em:
14/02/2018

Entidade
PM Itanhaém
PM São Vicente
AGEM/CONDESB
PM Itanhaém
PM São Vicente
PM São Vicente
Secretaria de Estado de Turismo
Reunião iniciada às:
10h04

Término da Reunião às:
11h20

OBJETIVOS
Item I – Transferência da sede da AGEM para a Cadeia Velha, em Santos/SP;
Item II – Outros assuntos de interesse regional.
REGISTROS
 Ausências:
Municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande
Secretarias de Estado: Cultura, Esporte. Lazer e Juventude e Desenvolvimento Social


009.17

A abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática, Secretário
Municipal de Cultura de São Vicente, Fábio Lopez;
Foram discutidos os seguintes aspectos:
A pedido do Diretor Executivo da AGEM anteciparam a reunião que havia sido acertado
seria realizada após o carnaval e seriam tratados os temas itinerância, plano de trabalho e
evento cultural;
Em vista do início das atividades da AGEM na Cadeia Velha realização de evento
metropolitano;
Saída dos Secretários Fabião, Santos e Raul, Cubatão – interlocutores que falam em nome
da Cultura – diálogo;
Solenidade- tamanho – amplitude – ainda não foi fechado;
Recall polêmica;
Ocupação cultural ou local administrativo? – Discussão;
Intervenções culturais;
Vê com bons olhos a participação de artistas das cidades para a inauguração;
Artistas – divulgação de trabalhos;
Duas propostas: Helio – 2 intervenções e Fabio 3 intervenções culturais;
Prestigiar/privilegiar os municípios que estão presentes nesta reunião: São Vicente,
Itanhaém e Santos;
Professores um por município para Oficinas Culturais para servir de forma metropolitana –
dificuldades, custo;
Inauguração entre 25 a 29/03/18;
Objetivo – Agem está indo para lá/espaço cultural;
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REGISTROS
Sem recursos financeiros;
Transporte e alimentação dos artistas por conta do município;
Haverá mídia
Adalberto levando a questão de calendário cultural das nove cidades usando o espaço,
Cadeia Velha e praça;
Fábio tempo hábil;
Conversar com Rafael Leal, de Santos – Oficinas Culturais;
Zanella – replanejando as atividades para esse período;
Logística – transporte, alimentação, alunos (dispensa);
Qual tipo de apresentação dá para fazer no local;
Abrem mão dessa questão de antemão;
Verificará em reunião com o Conselho Municipal – dificuldades financeiras que estão
passando neste momento;
Fabio – importância de marcar espaço;
Diego – dia da semana: durante ou no final de semana;
Orquestra Jovem da Unisantos;
Falar com Cubatão – Pedro de Sá;
Apresentação Condesb;
Adalberto – Fórum permanente da Cultura – alguma intervenção;
Fábio – reunião 10/03 – plano de trabalho, Fórum;
Adalberto – abolição da escravidão antes do Brasil, no Teatro Guarany;
Fabio irá conversar com Rafael Leal, de Santos e também com Fiorotto de Guarujá e
Lincoln de Cubatão;
Sesc – apanhado;
Zanella – visita recente, pediram apoio institucional e logístico. Zé Roberto ex Secretário
de Turismo – mapeamento a proposta é sensacional, ajudará bastante;
Sistema Nacional de Cultura – documentação aprovada só São Vicente e Itanhaém, os
demais municipios estão com pendências;
Sugerido para a próxima reunião que seja feita análise de todos os municípios perante o
Sistema nacional de Cultura;
Diego – contratação dos aplicadores dos questionários;
Plataforma será desenvolvida;
Zanella – Codivar – os municípios já estão se organizando;
Fabio – em relação ao SESC está muito animado, não perder a oportunidade;
Pensar algum projeto para encaminhar ao Fundo;
Diego – importância de dentre os pesquisadores um seja servidor público;
Zanella – a pauta/foco – importância;
Diego – próximo encontro será no SESC no dia 7/8 de março – Seminário onde será dada
novamente informação sobre o Projeto aos Gestores;
Reuniões serão itinerantes;
Assuntos erais – participação em Encontros na Usp;
Associação Dirigentes Municipais de Cultura – Prof. Milanezi;
Movimento natural e importante;
Breve histórico
Comissão para análise para melhoria do Estatuto;
Forma de organização do Encontro – de forma amadora;
27/02 – Assembleia na ECA, às 13h00, discussão do Estatuto e fundação da ADINC;
Importância da participação da RMBS;
Curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Cultural na USP – qualificação para os que
gerem recursos da cultura – inscrições abertas até fevereiro;
Adalberto – dificuldades das Ocips e Ongs acessarem emendas – verbas para o terceiro



REGISTROS
setor;
Fortalecimento das entidades;
CT ajudar;
Diego – dificuldade com prazos;
Próxima reunião 15/03, em São Vicente.
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.
Santos, 21 de fevereiro de 2018

FABIO LOPEZ
Coordenação

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS
Secretária
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