Ata de Reunião da Câmara Temática de Cultura
DADOS GERAIS
Data: 05/07/2017
Local: Cubatão/SP – Parque Novo
Anilinas
Tipo de Reunião: trabalho
Lista de Participantes:
Nome
Raul Christiano
Ricardo Vasconcellos
Ivan dos Santos
Rodrigo Zanella
Eduardo Monteiro Ribas
Fabio Nunes
Fábio Lopez
Convidados:
Luciana Freitas Lemos dos Santos
Laisla R. Moreno Nascimento
Lincoln Spada da Silva
Washington Luiz da S. Dias
Paulo Eduardo Costa
Maria de Lourdes M. Bueno
Pauta divulgada em:
28/06/2017

N 006/2017
Horário: 9h30

Entidade
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

Cubatão
Cubatão
Itanhaém
Itanhaém
Peruíbe
Santos
São Vicente

AGEM/CONDESB
PM Cubatão
PM Cubatão
PM Cubatão
PM São Vicente
COSISEM/SP
Reunião iniciada às:
10h10

Término da Reunião às:
12h42

OBJETIVOS
Item I – Avaliação do Encontro Técnico de Cultura;
Item II – Censo da Cultura na Região Metropolitana da Baixada Santista;
Item III – Reunião com o Subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Governo de São
Paulo, Edmur Mesquita;
Item IV -Outros assuntos de interesse regional.
REGISTROS
 Ausências:
Municípios: Bertioga, Guarujá, Mongaguá e Praia Grande
Secretarias de Estado: Esporte. Lazer e Juventude, Turismo
Justificativa de ausência; Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Prefeitura de Praia Grande



-

A abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática, Secretário
Municipal de Cultura de São Vicente, Fábio Lopez, o qual agradeceu ao Secretário de
Cultura de Cubatão e ressaltou a grande assiduidade dos Secretários Municipais de
Cultura nas reuniões desta Câmara;
Foram discutidos os seguintes aspectos:
Avaliação do Encontro:

-

Realização de um próximo Encontro ainda neste ano;

-

O Secretário Raul Christiano agradeceu a presença de todos e informou que está
acumulando duas Secretárias, Educação e Cultura;
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Informou que o Lincoln Spada é seu Assessor de Comunicação, o Ricardo Vasconcellos é o

REGISTROS
Diretor de Departamento e apresentou os srs. Washington e Laisla que também fazem
parte do corpo de servidores da Secretaria de Cultura, de Cubatão;
-

Informou que hoje será feito balanço da gestão no Bloco Cultural;

-

Sobre o evento do dia 21 de junho falou que foi um dos mais importantes, aglutinador,
com grande repercussão, união dos Secretários Municipais de Cultura, aglutinação e
comprometimento de interesses;

-

Marcar conversa com Eduardo Salon, do Instituto Cultural Itaú – marcar conversa sobre
realização de Oficinas, não perder a oportunidade;

-

O Secretário Fabião disse que ficou bem feliz com o evento, levantou a questão da
mobilização feita em pouco tempo, evento om propostas;

-

Ponto de vista estratégico;

-

Agradeceu aos Secretários Fabio Lopez e Raul Christiano;

-

Levantou a questão que a AGEM quer que tenha produção e que devem usar e abusar
desse grupo;

-

Sentiu que a AGEM ficou distante da realização e da participação no evento;

-

Falou da função social, política e estratégica para qualquer tipo de Governo;

-

Ressaltou a necessidade de se ter diálogo sobre o Conselho Estadual de Cultura, Aldo
Valentim e que o sr. Luiz Milanesi mostrou vontade de criar uma associação de dirigentes
de Cultura;

-

No dia 2 de setembro terá uma atividade de grupo da Associação, propôs que seja dado
suporte a esse grupo;

-

Colocou que o Encontro Técnico foi um marco e que há necessidade de novos produtos;

-

Atividades que recebem verba do PROAC não estão tendo público;

-

Próximo evento – comunicação social e cultural com a população – formação de plateia;

-

Que a AGEM use esta Câmara Temática como instrumento de mobilização metropolitana;

-

Ricardo Vasconcellos informou que no dia 31 de agosto será realizado o Seminário
Olhares da Gestão Cultural e um dos temas será sobre marketing;

-

Importância que um dia os técnicos da área façam reunião técnica. A voz do técnico que
trabalha com o público, para troca de informações e articulação metropolitana;

-

O Secretário Ribas, de Peruíbe falou que o evento foi excelente, parabenizou os
organizadores e colocou a importância de se ir atrás dos resultados;

-

Zanella, representante de Itanhaém parabenizou o sr. Lincoln e a todos os envolvidos no
evento o qual foi de suma importância, com a participação de 114 participantes, realizado
durante a semana e em horário comercial com pouco tempo para divulgação;

-

Levantou a questão do envolvimento do Conselho Municipal com as causas;

-

Informou que no dia 27 de julho será feita audiência pública em Itanhaém, sobre o Plano
Municipal de Cultura e se colocou a disposição para ajudar os demais municípios como
Santos e São Vicente;
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O Secretário Fabião propôs que se junte os Presidentes dos Conselhos numa reunião de
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escuta;
-

Lincoln informou sobre a posse do Conselho em São Vicente e que em Cubatão passará
por decreto;

-

Lourdes, do SISEM falou sobre o levantamento de como estão os municípios;

-

Ricardo Vasconcellos perguntou se alguém participou do Conselho do Estadual de Cultura;

-

Fabio Nunes perguntou e sugeriu que esta CT oficialize perguntando como está o atual
estágio de tramitação do Plano Estadual de Cultura;

-

Raul Christiano esclareceu que o surgimento do sistema, dá uma ideia geral das políticas
culturais;

-

Zanella de Itanhaém, colocou que em cima disso foi criada expectativa de recebimento de
recursos e questionou qual a maneira que irão receber e qual a maneira que irão pleitear;

-

Repasse fundo a fundo;

-

Lourdes, do SISEM, parabenizou o grupo pelo Encontro, dizendo que foi ótimo;

-

Apresentação Itaú – capacitação;

-

SESC – trilha caiçara;

-

Maior problema no mundo é formação de público;

-

Falou sobre o Conselho Estadual de Museus - CEM, na Região Metropolitana da Baixada
Santista três museus foram aprovados a nível básico;

-

O Sistema faz canalização para recursos, o CEM também fará;

-

Encontro técnico para os museus, de infraestrutura;

-

Caminho das Artes – projeto do Estado de São Paulo – fazer um projeto na Baixada
Santista como o Interior na Praia e o Redescobrindo o Interior;

-

Encontro técnico de troca de informações;

-

Sentiu falta das Associações Comerciais, trazer os presidentes das Associações
Comerciais;

-

Ricardo colocou sobre o mecanismo de comunicação desses informes e sugeriu em
paralelo que seja realizada rodada de negócios;

-

O representante de São Vicente sugeriu que seja feito evento no final de semana ou num
feriado, o que aumentaria o público;

-

Lourdes colocou que na questão de público há intersecção de setores, trabalho conjunto
das Câmaras Temáticas, do CONDESB. Os próprios munícipes não conhecem, falta
conscientização;

-

Zanella informou que eles tem quatro projetos em parceria com a Seduc: trânsito, cinema,
caminhos culturais, Olimpíadas de português e fanfaras nas escolas e colocou a
disposição;

-

Utilização de artistas locais – Luiz Sobral – utilizar artistas locais. Praia Grande, Itanhaém,
Cubatão e Guarujá – Circuito Cultural – fazer o pedido para ele não esquecer;

-

Fabião informou que conversou com o Sobral e explicou sobre o projeto Colar Cultural.
Pensaram em fazer nove finais de semana – 18 dias – em cada cidade seria feito um final
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de semana com artistas das nove cidades. Um fim de semana cultural em cada cidade;
-

Proposto que seja trabalho um evento por mês em um município;

-

Circuito e calendário;

-

Ricardo Vasconcelos propôs que seja feito o circuito no verão;

-

Atenção especial para a RMBS, ajuda do Estado para contemplar as ações dos municípios;

-

Fábio Lopez – validou o evento;

-

Programar ações para o 2° semestre, atingir o fomento cultural;

-

Censo da Cultura:

-

O Coordenador informou que foi feita reunião com o Subsecretário de Assuntos
Metropolitano do Estado, Edmur Mesquita, onde o técnico da AGEM, Cláudio Fernandes
falou que já havia sido feita uma proposta de censo em 2010. Edmur falou que já havia
sido feito censo pelas prefeituras e para os que não tem há necessidade de desenvolver
para poderem atuar de forma semelhante;

-

Colocado que foi feito no Fórum Metropolitano de Cultura;

-

Fazer no goolge forms;

-

Chamar Levi para ministrar palestra sobre Comunicação Sociocultural – hábitos;

-

Raul colocou sobre a plataforma TIM e que o Estado também tem;

-

Lincoln – mapeamento cultural da Baixada Santista;

-

Fabião – portal e Catraca Livre sistematiza todas as informações que estão na web;

-

Zanella sugeriu que seja feito inventário do que se tem e depois o sistema/censo;

-

Mapa cultural paulista – mapeamento da Baixada Santista, espaços culturais;

-

Artistas é muito difícil de mapear, começar a preparar para 2018;

-

Informação atual do sistema;

-

Discutir como fazer esse grande censo;

-

Colher informações que estarão no censo, o qual entrará na pauta da próxima reunião;

-

Pedir para que o Cláudio Fernandes traga o que foi feito;

-

Sistemas municipais de Cultura;

-

Lincoln entregou levantamentos e questionário; enviar a todos via email;

-

É preciso estar em acordo com a demanda da sociedade;

-

Senac – produção de projeto sobre a questão do censo/cultura;

-

Perfil dos Estados e dos municípios brasileiros – 2014 – Cultura – IBGE;

-

Como é o formato do sistema municipal;

-

Solicitar ao Convention Bureau calendário 2017;

-

Comentários sobre o Seminário Olhares feito pelo Codivar, teve pouco público;

-

Em julho terá Encontro dos Museus – conversa com a CT de Turismo;

-

Encontro deu tudo certo, empenho de todos. Muitos mais pontos positivos do que
negativos;

-

Apresentação Caldineli Ramos Morena – Coordenadora da Unidade de Monitoramento –
Secult;
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Reunião técnica dos funcionários com ela para passas as informações que ela tem;

-

Material whatsapp se pode ser encaminhado aos participantes;

-

Sobral – acrescentas quatro cidades:

-

Assuntos gerais:

-

Pettie não está vindo porque está com atividade sem São Paulo;

-

Pedro Henrique Salete, de Mongaguá – chamar como convidado;

-

Ivan, de Itanhaém informou que o jornal A Tribuna falhou na divulgação do evento. Usar
os meios de comunicação além do jornal A Tribuna;

-

Lincoln sugeriu que sejam repassadas informações ao Sindicato de Jornalismo de São
Paulo;

-

Valorizar o trabalho desta CT;

-

Reunião extraordinária com Edmur Mesquita, dia 13/07/17, às 9h30, na AGEM;

-

Fabião propôs que seja informado o número de funcionários, orçamento, número de
ações culturais previstas, áreas territoriais atendidas, número de pessoas que participaram
no último ano de eventos – pesquisa;

-

Sugestôes: pedir ao SÃO a construção de um receptivo turístico onde a arte dos nove
municípios esteja a venda – loja pública de artes; preparar as equipe sobre a Lei federal
13019 – chamamento público; convite ao J.Leiva para falar sobre os atos culturais
Paulistas – o relatório está na internet;

-

Dia 05/11/17 – dia Nacional da Cultura – fazer um evento pela CT – formato regional,
cultura caiçara. Pensar numa grande atividade cultura;

-

Trabalhas as bordas – divisas dos municípios;

-

Fortalecer a identidade regional.

-

Trazer funcionários para participar e compor os grupos de trabalho;

-

A arte do povo nos tapetes de Corpus Christi – publicação – 19 cidades foram escolhidas e
Praia Grande foi escolhida – ação cultura – incentivo;

-

Próxima reunião será em Itanhaém;



Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.
Cubatão, 5 de julho de 2017.

FABIO LOPEZ
Coordenação

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS
Secretária
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