Ata de Reunião da Câmara Temática de Cultura
Data: 11/03/2020

DADOS GERAIS
Local: AGEM BS

N 001/2019
Horário: 9h30

Tipo de Reunião: trabalho
Lista de Participantes:
Nome
Antonio Eduardo C. Sheen
Eduardo Menucci
Márcio Souza
Edgar Lucero
Fábio Lopez
Convidados:
Luciana Freitas Lemos dos Santos
Maria de Lourdes M. Bueno
Pedro Henriques Saletti
Paulo Eduardo Costa
Pauta divulgada em:
04/03/2020

Entidade
PM
PM
PM
PM
PM

Itanhaém
Mongaguá
Santos
São Vicente
São Vicente

AGEM/CONDESB
COSISEM
PM Mongaguá
PM São Vicente
Reunião iniciada às:
10h03

Término da Reunião às:
11h24

OBJETIVOS
Item I - Deliberação sobre as atividades da Câmara em 2020;
Item II - Apresentação, pelos representantes dos municípios, de eventos previstos em suas
cidades para abril de 2020;
Item III - Assuntos gerais.

•
-

REGISTROS
Ausências:
Municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Peruíbe e Praia Grande
Secretarias de Estado: Cultura, Esportes, Turismo e Desenvolvimento Social

•

A abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática, Secretário

•

Municipal de Cultura de São Vicente, Fábio Lopez, o qual agradeceu a presença de todos e
ressaltou a importância da retomada dos trabalhos e o resgate da habitualidade das
reuniões como foi em 2017;
Ressaltou que esta CT precisa estar em atividade;

•
•

Foram discutidos os seguintes aspectos:

Item I - Deliberação sobre as atividades da Câmara em 2020
- Propôs que seja feito um planejamento de atividades para 2020;
- Destacou o valor da itinerância das reuniões;
- Este é um ano eleitoral, de eleições municipais;
- Sobre o Censo cultural foi colocado sobre a adesão ao projeto do SESC;
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O representante de Mongaguá informou que o Mapeamento Cultural, do Sesc acabou, não

.

REGISTROS
vingou;
Será feita migração para produção de uma mostra cultural, cuja toda a estrutura será

.

doada para um coletivo, que fará regionalmente
Migrará para o coletivo para desenvolver a mostra cultural, Coletivo Cuca;

.
.
-

Dar suporte a esse coletivo de levar para as cidades;
Na amostra contempla atividades culturais;
Proposto que seja elaborado um calendário de atividades, objetivando o conhecimento do

.

que cada município está fazendo;
Solicitado que enviem com 2 meses de antecedência ou um mês os eventos para reportar

.
.
.

.
.
.
.
.
.

os eventos que estão sendo feitos para a CT divulgar;
Divulgação na TV Tribuna na pauta de eventos municipais e nos demais meios de
comunicação;
Divulgação de eventos no site da Agem;
Realização de evento em junho-julho como foi feito anteriormente;
Representante de Santos falou sobre a realização de fóruns regionais de cultura nas
regiões, na época que existia a Delegacia Regional de Cultura, do Estado, onde a cada
bimestre uma regional recebia as demais, com algum evento e realizava-se reuniões com
os representantes;
É necessário mídia, discussão cultural, política;
É o trabalho, a visita a cidade;
Colocar em exposição maior a CT Cultura;
O representante de Mongaguá, colocou a importância de questão da itinerância, da
participação do Secretario de Estado;
Conseguir o destaque, com publicidade;
O representante de Itanhaém, falou sobre a experiência Orla de Santos, são reuniões

.

mensais;
Experiência da festa do Divino;
Desenvolver estudos de casos;
Capacitação dos artistas com uma bandeira, desenvolver projeto de itinerância;
O SESC esta focado na capacitação;
O Coordenador propôs que as reuniões sejam mensais e itinerantes, o que foi aceito por
todos os presentes;
Próxima reunião será em Itanhaém, no mês de abril, e a de junho em Mongaguá;

.
.

Serão sempre na segunda quarta-feira de cada mês;
Próxima reunião - sugerido por Lourdes convidar Antonio Lessa;

.

Realização de Encontro
Convidar um representante do governo federal e um do estadual para falar do
planejamento da cultura;
Leis de incentivo, projetos e captação de recursos, empresas privadas, terceiro setor;
Encontro de um dia, em Santos, favorecendo a questão de midia;
Trazer a parte acadêmica para a discussão;

.
.
.
.
-

.
.
.
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.
.

Marcio propôs chamar o sr. Aldo;
Projetos que deram certo

.
.

Mongaguá 2 pessoas que fizeram projeto de uma forma menor;
Cases reais e ao nosso alcance;

.

Fabio verá com o Secretário Rafael Leal sobre local, atentar ao horários de provas das
universidades;
Marcio ir atrás de um expert de banca universitária, para dar dicas, segredos, as

.

contrapartidas, vai beneficiar a quem, o que se vai conseguir com isso;
Item II - Apresentação, pelos representantes dos municípios, de eventos previstos em suas
cidades para abril de 2020
- Prazo para apresentar os eventos;
-

Como será trabalhado;
Mongaguá proposta que seja utilizado o calendário do Google;
Lourdes informou que de 01 a 03/07/2020 - Encontro de museus, no Memorial da
America Latina;
Luciana, da AGEM, criará novo grupo no whats app e agenda de eventos.

Item III - Assuntos gerias
- Paulo Costa convidou a todos para a exposição de Eugenio Santos, a partir de sábado, no
IGHSV, às 16hs;
- Marcio participou sobre o Projeto da Prefeitura de Santos, Hora da cultura, nas Umes
agenda de maio a novembro, serão 20 ações dentro das escolas, em 2020 e será aberto
no Parque Balneário
- Luciana, da AGEM parabenizou a Prefeitura de São Vicente pela a Encenação de São
•

Vicente e pela organização e acervo do IGHSV;
Paulo Costa informou sobre o Quarteto Caiçara de São Vicente, que toca música de
Camara, é gratuito, só oficiar a Secretaria e providenciar transporte;
Lourdes informou sobre palestra de patrimônio histórico;
Para Itanhaém ter uma intervenção cultural;
Participação da sociedade civil nas reuniões itinerantes para assistir, foi aprovada a
possibilidade por todos os presentes;
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião.
Santos, 11 de março de 2020
FABIO LOPEZ
Coordenação

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS
Secretária
001.20

