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REUNIÃO CT CULTURA 002/15 

DADOS GERAIS 

Data: 07/04/2015 
 

Local: Oficinas Pagu/Santos Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Juliana Veiga PM Bertioga 

Juliana Clabunde dos Santos PM Cubatão 

Fábio Nunes PM Santos 

Lincoln S. da Silva PM São Vicente 

Ivan dos Santos PM Itanhaém  

João Manoel da Costa Neto Sec. Est. Cultura 

Convidados:  

Mônica Tranjan Real de Toledo Oficina Cultural Pagu 

Maria de Lourdes M. Bueno PM Praia Grande 

Ian Manzano PM Praia Grande 

Platão C. Filho PM Santos 

Richard Durante Junior  Agem 

Francisco Gomes da Costa Neto Agem 

Cláudio A. Fernandes  Agem  

Gilson Miguel  Agem/Condesb  

Ivy Freitas Conselho PCSV 

Júnior Brasselotti Curta Santos 

Elisangela Maura S. Brito PM São Vicente 

Renato Santos de Azevedo PM São Vicente 

Pedro Henrique PM Mongaguá 

Pauta divulgada em: 
06/04/2015 

Reunião iniciada às:  
10h30 

Término da Reunião às:  
12h45 

 

OBJETIVOS 
Item I – Estudo sobre a proposta para a circulação artística e cultural regional, deliberação e 
encaminhamentos; 
Item II – Apresentação das secretarias municipais sobre suas ações visando o Intercâmbio Cultural 
Regional; 
Item III – Assuntos gerais. 
 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Guarujá e Peruíbe.  
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo e Desenvolvimento Social.  
Justificativa de ausência: Sandra Mella – Prefeitura de Bertioga.   
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 Na ausência justificada do coordenador Wellington Ribeiro Borges (devido as comemorações do 

aniversário de autonomia política administrativa de Cubatão, a reunião foi presidida pela suplente 

Juliana Clabunde dos Santos; 

 

 Lida e aprovada a ata da sessão anterior; 

 Apresentado o resumo das atividades do Plano Estadual de Cultura pela suplente Juliana Veiga dos 

Santos, uma vez que o titular eleito para a comissão de elaboração, Raul Christiano Sanches, 

compareceu à reunião para apresentar sua suplente e justificar que estava de viagem marcada para 

Brasília e, portanto, não poderia participar da reunião; 

 Resumo das atividades da elaboração do Plano Estadual de Cultura em documento anexo (I); 

 Juliana Veiga dos Santos se comprometeu a enviar aos integrantes da CT o diagnóstico cultural dos 

municípios da RMBS; 

 São Vicente comunicou que “esta semana” conclui o Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Cultura; 

 A coordenadora da reunião apresentou modelo de proposta para discussão do intercâmbio entre os 

municípios e de financiamento dos grupos. Documento em anexo (II); 

 Após longa discussão sobre a possível utilização de Tendas para o intercâmbio cultural entre os 

municípios, ficou aprovada a proposta do representante de Santos, Caio, para que cada prefeitura faça 

a indicação à CT dos espaços disponíveis para as futuras apresentações culturais; 

 Foi estabelecido a necessidade de se montar uma rede de comunicação para os integrantes da CT com 

apoio tecnológico da AGEM; 

 Secretário de Cultura de Santos, professor Fabião, propôs apresentações culturais em áreas de maior 

vulnerabilidade cultural, e defendeu a necessidade de unir Educação à Cultura: “essa integração é 

fundamental”; 

 A coordenadora comunica que, devido ao alongamento das discussões, não será possível concluir a 

leitura da proposta que deverá continuar na próxima reunião. No entanto, foram trocados e-mails dos 

presentes para comunicar as ações culturais disponíveis em cada cidade para o intercâmbio e se 

montar um Grupo de Trabalho com todos os presentes; 

 O Grupo de Trabalho deverá se reunir no próximo dia 30 de abril, às 10 horas, no Parque Anilinas, em 

Cubatão; 

 Comunicado para que os artistas interessados já se inscrevam para o Mapa Cultural; 

 Caio, representante de Santos, demonstrou a preocupação como futuro das atividades culturais 

desenvolvidas na Cadeia Velha em Santos e pelo futuro das Oficinas Pagu. O representante da 

Secretaria de Estado da Cultura, João Manoel da Costa Neto, tranquilizou a todos explicando que, 

devido à crise econômica, o Estado precisa “enxugar” despesa, mas garantiu a continuidade das 

atividades na Cadeia Velha que está sendo restaurada, com previsão de entrega das obras em outubro; 

 Confirmado a realização das Oficinas Pagu de apoio à elaboração do Plano Municipal de Cultura com o 
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seguinte calendário: 

Dia 13 de maio: Praia Grande, Guarujá e Bertioga; 

Dia 14 de maio: Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe; 

Dia 15 de maio: Santos, Cubatão e São Vicente; 

 

Comunicados: 

 

 Praia Grande comunica o Encontro dos Dirigentes Culturais, da Secretaria de Estado da 

Cultura, que acontecerá dia 23 de abril no Palácio da Cultura; 

 

 Monica Tranjan Real de Toledo comunica que no dia 15 de abril o diretor das Oficinas Pagu 

estará em Santos para se encontrar com o secretário de Cultura de Santos, professor Fabião; 
 

 Francisco Gomes, da AGEM, convida para a Semana da Mata Atlântica, dia 27 de maio, em 

Guarujá; 
 

 Próxima reunião da CT no dia 6 de maio na Casa da Cultura Afro em São Vicente, às 10 horas. 

 

 
Santos, 7 de abril de 2015 

 
 
 
 
 

JULIANA CLABUNDE DOS SANTOS  
Coordenadora suplente 

 
 

 
 

GILSON MIGUEL 
Secretário 


