REUNIÃO CT CULTURA
Data: 10/05/2016

DADOS GERAIS
Local: sala de reuniões da AGEM

004/16
Horário: 9h30

Tipo de Reunião: Ordinária
Lista de Participantes:
Nome
Welington Ribeiro Borges
Márcio de Souza
Lincoln Spada da Silva
Convidados
Maria de Lourdes M. Bueno
Bárbara V. de a. de Oliveira
Luciana Freitas Lemos dos Santos
Sonia Maria Biziak
Richard Durante Junior
Pauta divulgada em:
05/05/2016

Entidade
PM Cubatão
PM Santos
PM São Vicente
PM Praia Grande
AGEM/Estagiário
AGEM/CONDESB
AGEM
AGEM
Reunião iniciada às:
10h13

Término da Reunião
às:
11h31

OBJETIVOS
Item I – Discussão de Projetos para 2016;
Item II – 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:

-

.

Apresentação do sr. Ricardo Roque sobre acervo dos escritores santistas e cultura
caiçara, foi sinalizado positivamente pelo Diretor Executivo da AGEM;
Em relação a realização do evento do dia 13 de julho, Encontro Orla Cultural, foi
colocado que a região necessita discutir a importância da preservação e manutenção
dos equipamentos museológicos das cidades que compõem da Baixada Santista. Esses
lugares representam uma parte importante de nossa história. Também visa fomentar a
criação de museus e espaços museológicos nas cidades que ainda carecem destes
equipamentos;
Fomentar a criação de museus nos municípios que não possuem - Cubatão e
Mongaguá;

REGISTROS
.
.
.
.
.
.
.
.

Preservar;
Incrementar ações;
Reforçar o patrimônio cultural;
Aproveitamento dos monumentos;
Importância dos espaços culturais nos circuitos turísticos;
Leitura e discussão da proposta de programação (anexa);
Confirmar convite aos palestrantes;
E-mails;

.
.
.

.

Renata já foi comunicada
Convites sairão do Condesb com assinatura do Helio e do Wellington;
2. ° Fórum Metropolitano de Cultura;
Importância da realização do 2. ° Fórum Metropolitano de Cultura a ser realizado no
dia 19 de julho no Palácio das Artes no município de Praia Grande. A realização do
evento é de grande importância para a cultura de nossa região pois visa a articulação
entre os diversos gestores e fazedores de cultura que atuam nas cidades. Além disso,
busca também um maior diálogo entre as esferas de governo (município, estado e
união) no sentido de se estabelecer parcerias;
Leitura e discussão da proposta de programação (anexa);

.
.


Fazer futuramente um encontro de produção cultural;
Welington vai contatar os Deputados Estaduais e Federais;
Próxima reunião dia 07/06;



Nada a mais a ser discutido foram encerrados os trabalhos.
Santos, 10 de maio de 2016

WELINGTON RIBEIRO BORGES
Coordenador

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS
Secretária

