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DADOS GERAIS 

Data: 15/05/2019 Local: AGEM BS Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Marcelo Nicolau PM Guarujá 

Antonio Eduardo D. Silva PM Itanhaém 

Ivan dos Santos PM Itanhaém 

Eduardo Menucci PM Mongaguá 

Márcio Souza PM Santos 

Rafael Leal PM Santos 

Edgar Lucero PM São Vicente 

Fábio Lopez PM São Vicente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Antonio Luiz Ramos de Carvalho ConCult Santos 

Caio Martinez Pacheco ConCult Santos 

Junior Brassalotti ConCult Santos 

Lincoln Spada da Silva ConCult Santos 

Maria de Lourdes M. Bueno COSISEM 

Vanessa Toledo PM Cubatão 

Welington Ribeiro Borges PM Cubatão 

Pedro Henriques Saletti PM Mongaguá 

Paulo Eduardo Costa PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  
08/05/2019 

Reunião iniciada às:  
9h55 

Término da Reunião às:  
11h59 

 

OBJETIVOS 

Item I - Apresentação de novos Dirigentes Municipais de Cultura; 
Item II -  Avaliação das representações das prefeituras na Câmara; 
Item III -  Análise da situação atual da Cultura nos municípios da Região Metropolitana. 
Item IV - Outros assuntos de Interesse Regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
- Municípios: Bertioga e Peruíbe 
- Secretarias de Estado: Cultura, Esportes e Desenvolvimento Social 
- Justificativa de ausência: Peruíbe 

 

 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 amplitude e importância da Cultura e após a 
apresentação de todos os presentes foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Análise do período que não foram realizadas reuniões – período eleitoral, 
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demanda de trabalho do início do ano, período de transição na AGEM, no 
Governo do Estado; 

- Última reunião foi tratada a questão de economia criativa; 
- Breve histórico dos trabalhos realizados por esta Câmara; 
- Reorganizar rapidamente; 
- União/vigilantes para encaminhamento/discussões que envolvam cultura 

nacional e regional; 
- Desativação do Projeto Guri – desastroso para o município de São Vicente – 

manutenção do projeto; 
- Desafios: 

1. Realizar ação prática – 2017 evento do Teatro Brás Cubas. Qualificação 
de projetos, Lei Rouanet e PROAC; 

. Envolvimento das universidades; 

. Prestação de serviços para atingir artistas e coletivos das cidades; 
2. Calendário regional de cultura; 

. Minimamente – fevereiro/março até novembro; 

. Coletivo, sociedade civil, artistas – transitar pelas cidades; 

. Meta – no mês de junho estarem com todos os representantes dos municípios 
nesta CT indicados; 

. Dar uma efetiva prestação de serviço público; 

. Consolidar o que se tem hoje e divulgar; 
- Lourdes informou sobre o Encontro de Museus, que está na décima edição; 
- Proposta de desenvolver planilha com antecedência – encontros – meta de 

trabalho – sociedade civil participar dos encontros; 
- Menucci, de Mongaguá, levantou a questão do Mapeamento Cultural, feito pelo 

Sesc, onde são realizadas reuniões mensais. Aproveitar o calendário do programa. 
Consolidar o desta CT com o deles; 

- Vanessa, de Cubatão informou que a Secretaria de Estado de Cultura tem projeto 
de qualificação de artistas, a ideia era ser aplicado em Cubatão. Ela falará com o 
Secretário para que seja feito regionalmente; 

- Renato, de Santos levantou a questão de dificuldades na prática; 
- Dificuldade na interlocução com os governos federal e estadual, não conseguem 

agendamentos; 
- Tem se posicionado, feito ações; 
- Fabio, São Vicente também está com dificuldade não conseguiu agendar reunião 

nem com o Secretário Adjunto de Cultura do Estado; 
- Secretaria Nacional de Cultura – agendamento de reunião para se ter 

conhecimento do que o governo federal tem sobre a política cultural e quais 
recursos podem ser disponibilizados; 

- Leal colocou que está tudo estagnado, lançaram um vídeo e não tem mais nada; 
- Fabio sugeriu que seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Cultura 

solicitando uma audiência com os Secretários de Cultura da RMBS; 
- Cubatão também não conseguiu agendar reunião com o Secretário Estadual de 

Cultura; 
- Santos informou que o Concult irá se reunir com o Lessa; 
- Paulo Eduardo propôs que se convide o Secretário para vir ao Condesb, a Câmara 
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Temática; 
- Lourdes informou que o sr. Lessa é coordenador de museus, é um articulador; e 

propôs que seja feita reunião conjunta com o projeto Orla Cultural; 
- Marcelo de Guarujá informou que conseguiu agendar reunião com o Secretário 

Leitão e propôs conversar por segmentos; 
- Leal levantou a questão da ocupação do espaço da Cadeia Velha e indicou a 

necessidade de se conversar com o interlocutor das Secretarias de Cultura e 
Agem; 

- Luciana explicou que foi nomeada nesta data a Eng. Raquel Chini para Diretora 
Executiva da AGEM e que eles estavam sem diretores durante os primeiros meses 
do ano, que houve exoneração de quase todo o quadro de servidores da 
autarquia, mas que eles fizeram de tudo para atender as demandas; 

- Caio lembrou que na inauguração do espaço o sr. Romildo falou que seria feita 
contratação de Agente Cultural e pediu atenção para que não se perca o lastro da 
Secretaria de Cultura; 

- O Coordenador sugeriu que se levante a pauta e mostre interesse na utilização 
deste espaço por artistas da região; 

- Solicitar reunião com a Diretoria Executiva da AGEM para discutir formas de 
utilização do espaço; 

- Audiência conjunta – Secretários e Conselhos Municipais de Cultura; 
- Junior Brassalotti falou que a AGEM está atrapalhando o desenvolvimento cultural, 

é necessária ação; 
- Caio sinalizou a necessidade de mostrar que a cultura pode ser a mola de 

interlocução da AGEM com as cidades; 
- Marcelo, de Guarujá informou sobre a inauguração da iluminação da Fortaleza da 

Barra e sobre a economia criativa da região; 
- Realizarão mesa redonda sobre Histórias e Estórias do Dragão, no dia 18/05/19; 
- Falou sobre a questão de pertencimento e de se levar cultura para a Fortaleza; 
- Também levantou a questão de mobilidade e acessibilidade, grafitagem e pintura 

da comunidade de Santa Cruz, pediu apoio e informações; 
- Caio levantou que os gestores devem formular pensamento sobre liberdade de 

expressão – pedido para que se informem com estratégia pensada; 
- Lincoln sugeriu que se estabeleça um encontro/evento para ativar os 

relacionamentos. Santos se tornou Cidade de Economia Criativa e estará sediando 
evento internacional no ano que vem; 

- Quantas experiências tem nos municípios que não conseguem fazer trocas; 
- Evento a ser realizado no 2° semestre – cultura metropolitana, na Fortaleza, com 

os Conselhos; 
- Consolidar o calendário metropolitano, cada prefeitura dispor de técnico para 

partilhar os conhecimentos – haver sinergia entre os servidores: planejar evento, 
consolidar calendário metropolitano e troca de informações entre os técnicos; 

- Caio colocou sobre substituir a ideia do Colar Cultural com Fest – festival de 
teatro, atender a demanda do teatro, festivais, realização em cada cidade; 

- Brassalotti falou sobre liberdade de expressão – Facult – retorno grande 
precedente para as outras cidades – ativar os fundos, fomento para os artistas; 

- O Coordenador perguntou quais municípios tem Conselho, Plano e Fundo sendo 
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levantado que dos presentes os que tem são Santos, São Vicente, Cubatão, 
Itanhaém e Guarujá. Mongaguá não tem nada e pediram apoio desta CT para 
elaboração do plano. Brassalotti e Lincoln se colocaram à disposição para ajudar; 

- Leal de Santos propôs que as cidades tragam pauta para possível reunião com o 
Secretário de Estado Leitão; 

- Lincoln enviará modelo do encontro que propôs e colocou que a população da 
RMBS corresponde a 10% da população do Estado; 

- Sobre o PROAC editais solicitou atendimento – plantão. Cada Secretaria dispor um 
técnico para plantão de maio a julho para auxiliar o artista a participar do PROAC 
editais; 

- Coordenador sintetizou as ações práticas que deverão ser tomadas: indicações dos 
membros da CT/atualização, enviar ofício ao Secretário de Estado de 
Cultura/Leitão, reunião com a Diretoria Executiva da AGEM, evento regional de 
cultura, calendário regional;  

- Justificou ausência do representante de Peruíbe e fará contato com o Secretário 
de Bertioga; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 15 de maio de 2019 

 
 

 
FABIO LOPEZ 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


