
 
 

001.17  Página 1 de 3 

DADOS GERAIS 

Data: 08/02/2017 Local: AGEM Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Ricardo Vasconcellos PM Cubatão 

Geraldo Rodrigues do Nascimento PM de Bertioga 

Rodrigo Andrade Zanella Ramos PM de Itanhaém 

Eduardo Monteiro Ribas PM de Peruíbe 

Paulo Eduardo Costa PM de São Vicente 

Marcos Atanásio Braga  PM de São Vicente 

Esmeraldo V. dos Santos PM Praia Grande 

Fabio Nunes PM Santos 

Fábio Lopez PM São Vicente 

Convidados:  

Cláudio Fernandes AGEM 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Julio Penin AGEM/CONDESB 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Pauta divulgada em:  
01/02/2017 

Reunião iniciada às:  
10:15 

Término da Reunião 
às:  

11:53 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Atualização de informes gerais; 

 Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Mongaguá e Guarujá. 
Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 A reunião foi aberta pelo Sr. Cláudio Fernandes, da Diretoria Técnica da 
AGEM, em representação ao Sr. Hélio Vieira, Diretor Executivo da AGEM, no 
exercício da Presidência do CONDESB, que após passou a palavra ao Fábio 
Lopez, Secretário de Cultura do Município de São Vicente, o qual fez 
agradecimentos aos presentes nesta reunião, disse da itinerância desta 
Câmara Temática, deu boas vindas a todos em nome do Prefeito de São 
Vicente, Pedro Gouvêa e passou a palavra ao Sr. Ricardo Vasconcellos, 
representante do Secretário de Cultura de Cubatão; 

 Sr. Ricardo informou que o Secretário Raul deixou espaço para que os 
membros desta CT caso queiram, elejam outro município para a 
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coordenadoria desta CT; 

 Levantada questão se alguma Secretaria de Cultura da Região Metropolitana 
da Baixada Santista procurou a Secretaria de Estado de Cultura referente ao 
Projeto Pagu, onde foi informado pelo Sr. Fábio, Secretário de Cultura de 
Santos que foi acordado em reunião que não haveria mais as oficinas pólo; 

 Sr. José Roberto Neffa Sadek Secretário de Estado de Cultura disse que a 
Cadeia Velha deve ser espaço do Estado, comunicou que os recursos 

destinados aos municípios da RMBS será no valor de duzentos e catorze mil 
reais e tentar não o usar com custeios; 

 Fábio Nunes disse da necessidade de ser feita agenda com os municípios da 
RMBS, e também que a ida da AGEM para a Cadeia Velha irá fazer com que 
a Agência seja mais vista. A Cadeia Velha tem cinco anos de garantia 
referente as reformas ocorridas e propôs que cada município da RMBS 
disponibilize funcionário para a Cadeia Velha com o objetivo de trazer maior 
dinâmica à RMBS; 

 Sr. Eduardo Ribas, Secretário de Peruíbe disse da necessidade de que haja 
descentralização, falou também das oficinas ocorridas para a comunidade 
indígena e da necessidade de haver intercâmbio entre os municípios; 

 Sr. Rodrigo, da Prefeitura de Itanhaém, disse da necessidade do Plano 
Estadual de Cultura, inserção no plano nacional e sobre os benefícios da 
Oficina Pagu; 

 Foi dito que a Oficina Pagu não deve acontecer apenas na Cadeia Velha e 
sim nos demais municípios da RMBS; 

 Necessidade de haver equilíbrio entre os membros desta CT; 
 Praça dos Andradas irá receber revitalização e os artistas poderão trabalhar 

na praça; 

 Não há cadastro de artistas regionais; 

 Itanhaém, Peruíbe e Cubatão não dispõe de Plano Municipal de Cultura; 
 Levantada questão ao Sr. Secretário de São Vicente se houve diálogo com o 

Ministro da Cultura, sendo esclarecido pelo Sr. Fábio, que esteve em reunião 
com o Ministro para tratar assuntos referentes ao Plano Municipal; 

 Dito da necessidade dos municípios se adequarem ao Plano Municipal; 
 Representações regionais através da Sra. Haifa Madi e do Sr. Marcelo Del 

Bosco; 

 Proposta de convidar o Sr. Secretário Estadual de Cultura e a Sra. Haifa 
Madi para para as próximas reuniões desta CT; 

 Planos Municipais devem passar pelo Conselho; 
 Proposta criação de Grupo de Trabalho desta CT para apresentação de 

assuntos viáveis; 
 Falado que um dos membros desta CT seja Coordenador do Grupo de 

Trabalho com o objetivo de articulação entre os outros órgãos, sendo que 
primeiramente irão aguardar o cadastro regional e que esse seja 
disponibilizado no site das Prefeituras; 
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 Proposto que cada município traga suas disponibilidades de datas para 
montagem do grupo de trabalho; 

 Falado de reunião ocorrida com o Sistemas Estaduais de Museus onde foi 
proposta a criação de Totem Cultural nos vinte e sete municípios e da 
criação de Portal que contenha a Agenda Cultural dos municípios; 

 SISEM (Sistema Estadual de Museus de São Paulo) dividiu o projeto em 
regionais e disse que Cubatão e Mongaguá não dispõe de projetos; 

 Proposta apresentação do SISEM em próxima reunião desta CT; 
 Dito para que seja analisada a proposta de que os custos dos totens sejam 

aprovados no CONDESB e a manutenção seja feita pelos municípios da 
RMBS através de custos vindos de propagandas; 

 Cultura Caiçara quer expor ideia de Regionalização das datas em reunião 
desta CT; 

 Definida que a próxima reunião desta CT ocorra no dia 8 de março, às 
10:00hs, no Palácio das Artes em Praia Grande; 

 Informado pelo Secretário de Santos, Sr. Fabio Nunes, que os aparelhos 
culturais do município de Santos não irão funcionar as Segundas-feiras; 

 Sr. Francisco Gomes da Diretoria Técnica da AGEM agradeceu espaço cedido 
pelo município de São Vicente para a comunidade indígena, fez 
agradecimentos ao Sr. Prefeito de São Vicente pelas melhorias alcançadas 
no início de sua gestão e informou sobre a Semana da Mata Atlântica e dito 
que a AGEM irá solicitar reunião junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente para discussão do assunto; 

 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 8 de fevereiro de 2017. 

 
 

 
RICARDO VASCONCELLOS 

Coordenação 
 
 
 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


