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OBJETIVOS

Item I – Retomada dos projetos referentes ao Corredor Cultural;
Item II - Outros assuntos de interesse regional.
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 Ausências:
Municípios: Mongaguá, Itanhaém, Guarujá e Peruíbe
Estado: Desenvolvimento Social, Esportes, Lazer e Juventude e Turismo

Na ausência do titular, a suplente Juliana Clabunde dos Santos coordenou os trabalhos aprovando, por
unanimidade, a ata da reunião anterior.
Inicialmente, a coordenadora solicitou uma “rodada” de apresentação entre os presentes, após o que fez
o que chamou de “apanhado” sobre as últimas reuniões da CT:
1) Retornamos a nos reunir depois de 9 meses (Agosto), quando o grande foco era o Sistema Nacional de
Cultura, que todos os municípios aderiram. Hoje cada município está em estágio diferente.
2) Vivemos a Conferência Estadual, fizemos as municipais e fomos para a Conferência Nacional defender
a Cultura Caiçara.
3) Retomamos o projeto Corredor Cultural e a questão do Artesanato.
4) Na última reunião ainda não sabíamos onde a CT se localizaria dentro do Plano Metropolitano de
Desenvolvimento Econômico da RMBS. Agora sabemos que estamos no “Eixo” Desenvolvimento
Econômico.


Para complementar a informação, a diretora técnica da Agem, Renata, explicou a reorganização das
Câmaras Temáticas incorporando os Grupos Técnicos, o contrato de consultoria da CEPAM para
capacitação das CTs, e todo o processo que se estenderá até o final do primeiro semestre.



Participando do debate, o professor Fabião, secretário de Cultura de Santos, propôs um intercâmbio
entre as nove prefeituras antes da capacitação que será oferecida pelo CEPAM.



A coordenadora em exercício apresentou a proposta de cada município enviar à CT informações sobre
o que cada secretária de Cultura está fazendo, seus grupos artísticos, sobre o que está acontecendo...



Dentro do assunto, a representante de Praia Grande explicou que o município atualmente está
fazendo uma Mostra Metropolitana com o objetivo de mapear o artista da região.



Cláudio, da Agem, explicou sobre o novo site da Agem, totalmente reformulado, que tem espaço
específico para eventos culturais e que está à disposição de todos os municípios.



Monica, da Pagu, Comunicou que de 13 a 15 de Abril está desenvolvendo oficinas para implantação do
Sistema Municipal de Cultura (doc. Anexo), com apoio da AGEM, e agendou os cinco municípios
presentes à reunião (São Vicente, Praia Grande, Bertioga, Santos e Cubatão, para participar das
oficinas nos dias 13, 14 e 15. Os demais municípios serão contatados durante a semana.



Professor Fabião defendeu a identificação e unificação das nossas fronteiras físicas dos municípios,
para formar uma rede cultural, através de uma plataforma digital, nos moldes da Catraca Cultural. “ A
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vanguarda das cidades está na cultura”, afirmou.


Renata apresentou a proposta de solicitar à Fundação Seade a criação de um modelo da plataforma
digital, e em seguida a CT apresenta a proposta ao Condesb.



Cláudio, da Agem, distribuiu folder de apresentação da AGEM aos presentes.

Encaminhamentos
1) Para Renata, há possibilidade da CT solicitar recursos ao Condesb mesmo com municípios
inadimplentes.
2) Agendar reunião com Grupos de Trabalho de cada município antes da próxima reunião da CT.
3) Atualizar a lista de integrantes da CT com seus suplentes.
4) Ofício para a CT dar apoio ao trabalho desenvolvido pelas Oficinas Pagu.
5) Convite ao ex-secretário de Cultura de Santos, Raul Christiano Sanches, representante eleito para atuar
no Plano Estadual de Cultura, fazer um balanço sobre o andamento dos trabalhos à CT.

Assuntos Gerais


Cubatão comunicou a substituição doo maestro da Banda Sinfônica do município e a criação dos
projetos Banda no Parque e Cubatão Plural que podem ser estendidos à RMBS.



Santos recomendou a leitura do discurso de posse do ministro da Cultura Juca de Oliveira. E informou
que a gestão do projeto Mais Cultura é altamente inspiradora, envolvendo a comunidade.



São Vicente entregou a Carta Aberta por um audiovisual metropolitano do Fórum Permanente do
Audiovisual Caiçara (documento anexo).



Praia Grande convidou os municípios para visitar a exposição “100 anos de Pinacoteca do Estado”, até
15 de março, no Palácio das Artes de Praia Grande.



Praia Grande informou ainda sobre o curso de Museologia de Capacitação que está sendo
desenvolvido no Museu Pelé em Santos, com um projeto de Curadoria Coletiva.



Guarujá convidou para o Encontro dos Dirigentes de Cultura, dia 12 de março no Espaço Plínio Marcos.



O representante da Secretaria de Estado da Cultura comunicou que o Encontro Estadual dos Dirigentes
da Cultura será realizado em seis diferentes regiões do Estado, incluindo a RMBS.



Cláudio, da AGEM, convidou para as apresentações do Tocando Santos que terão início no próximo dia
12

Próximas reuniões
Foi aprovada ainda, por unanimidade, que as próximas reuniões da CT a partir do mês de maio serão
realizadas, de maneira itinerante, sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês.
A próxima reunião será no dia 7 de abril às 10 horas, nas dependências das Oficinas Pagu, à Rua
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Espirito Santos, 17, em Santos.
A reunião foi encerrada às 12h25



Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 12h25

Santos, 03 de março de 2015

Juliana Clabunde dos Santos
Coordenadora suplente

GILSON MIGUEL
Secretário
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