REUNIÃO CT CULTURA
Data: 29/04/2016

DADOS GERAIS
Local: sala de reuniões da AGEM

003/16
Horário: 9h30

Tipo de Reunião: Extraordinária
Lista de Participantes:
Nome
João Manoel da Costa Neto
Lincoln Spada da Silva
Márcio de Souza
Welington Ribeiro Borges
Convidados
Luciana Freitas Lemos dos Santos
Lua Marina Juns Topp
Cláudio Antonio Fernandes
Maria de Lourdes M. Bueno
Marcelo Hermsdorf
Vagner Benedito Araújo Matos
Pauta divulgada em:
25/04/2016

Entidade
Secretaria de Estado de Cultura
PM São Vicente
PM Santos
PM Cubatão
AGEM/CONDESB
PM São Vicente
AGEM
PM Praia Grande
AGEM/Estagiário
Reunião iniciada às:
10h10

Término da Reunião às:
11h40

OBJETIVOS
Item I – Deliberação da indicação de um membro da CT de Cultura para a Comissão da Cadeia Velha;
Item II – Discussão de Projetos para 2016;
Item III – Assuntos gerais.
REGISTROS
Ausências:
Municípios: Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo e Desenvolvimento Social.


Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática e foram discutidos os
seguintes aspectos:

.
.
.
.
-

Indicação de representante da CT de Cultura no Conselho Gestor da Cadeia Velha de
Santos;
Ainda não está composto o Conselho Gestor, é previsto uma cadeira para esta CT;
Composição do Conselho Gestor, será encaminhado pedido de indicação;
Lincoln (São Vicente) e Lourdes (Praia Grande) se colocaram à disposição para
participar como representantes desta Câmara, o que foi aceito por todos os presentes;
A gestão administrativa ficará a cargo da Apoesis;
João Manuel (Sec. Est. Cultura) – propôs que seja solicitada sinalização do Fundo de
quais recursos poderão atender a área da cultura;
Lourdes questão dos museus. Sistema de museus. Celebração de 30 anos do Sistema

REGISTROS

.

em junho;
Lincoln propôs que seja realizada uma reunião de dia inteiro sobre o Sistema de
Museu;
Interatividade cultural e turística- em julho ou agosto;
Projeto Revirada Cultural, experiência de Campinas - Lincoln explicou;
O recurso do Fundo da Região Metropolitana de Campinas é para infraestrutura e
planejamento;
Fazer via Proac ou por exemplo com investimento internacional como o Lab Santos;
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Data: 13 de julho, no auditório da Agem, das 9h30 às 15h00;
Reunião ampliada da CT com o Sisem;
Diálogos museais - proposta do nome do evento - Encontro Orla Cultural
Cronograma;
Abertura Marcelo Araújo;
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O que é o SISEM e o que é o Orla cultural;
Propostas e projetos museológicos;
Estender convite aos representantes do Estado;
Ceder espaço para Marcelo Araújo;
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Convidar Apoegis;
A grande pauta do encontro de museus será o novo cadastro de museus;
Será distribuída cartilha ao final de evento;
As inscrições já estão abertas no site do SISEM;
As reuniões desta CT podem ser dinamizadas através do Encontro – Claudio Fernandes
(AGEM);
Outro ponto interessante seria sobre as ações de fomento - João Manuel;
Calendários;
Fórum Metropolitano - encontro avaliativo do que foi em cada prefeitura, avanços dos
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últimos 4 anos,
Discussão do cronograma,
Estrutura do I Fórum,
Apresentar a Carta do I Fórum,
Marcio (Santos) importância da participação de artistas,
Lourdes vê este fórum como um prognóstico do anterior;
Marcio - o artista regional precisa de espaço, momento de discussão;
Claudio - o artista colocando e perguntando a cada tema abordado em cada painel;
Lua (São Vicente) - ter reuniões setoriais - por segmentos, como será a reunião do
museu;
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Local do Fórum: Teatro Guarany ou Palácio das Artes de Praia Grande;

REGISTROS
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Datas:18, 19 e 25 de julho de 2016;
Horário: das 14h às 18h e das 19 às 21h;
A ideia é falar da política cultural;
Terceira mesa importância de ter um mediador interessantíssimo, forte, com controle
Tomar cuidado para não fazer do fórum espaço para candidato;
Lourdes - 12 de maio inauguração da passarela de Praia Grande, painéis do Programa
Pé Direito;
Lua - 5 de junho, Fórum Vicentino de Cultura, na Etec, a cultura e a arte como

-

atuação política;
Próxima reunião dia 10 de maio;



Nada a mais a ser discutido foram encerrados os trabalhos.
Santos, 29 de abril de 2016

WELINGTON RIBEIRO BORGES
Coordenador

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS
Secretária

