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DADOS GERAIS 

Data: 03/05/2017 Local: Prefeitura de Guarujá Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Geraldo Rodrigues do Nascimento PM Bertioga 

Ney Carlos da Rocha PM Bertioga 

Raul Christiano PM Cubatão 

Eduardo Monteiro Ribas PM Peruíbe 

Fabio Nunes PM Santos 

Fábio Lopez PM São Vicente 

Convidados:  

Cláudio Fernandes AGEM 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Lincoln Spada da Silva PM Cubatão 

Tatiana S. Sanches PM Praia Grande 

Camila Quelhas PM Bertioga 

Rafaella Ferreira PM Bertioga 

Susana Wills PM Bertioga 

Pauta divulgada em:  
26/04/2017 

Reunião iniciada às:  
10h30 

Término da Reunião às:  
11h57 

 

OBJETIVOS 

Item I – Deliberação sobre o Evento Metropolitano de Cultura; 
Item II – Análise de projetos para as próximas reuniões; 
Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Guarujá, Itanhaém e Mongaguá 
Secretarias de Estado: Cultura, Esporte. Lazer e Juventude, Turismo, Desenvolvimento Social 
Justificativas de ausência:  Itanhaém e Secretaria de Estado de Cultura 

 

 A abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador da Câmara Temática, Secretário 
Municipal de Cultura de São Vicente, Fábio Lopez, o qual agradeceu ao Secretário de 
Cultura de Bertioga, Ney e Geraldo Rodrigues do Nascimento pela receptividade; 

 Secretario Ney palavra - saudação prazer em receber o grupo; 

- Resgate da importância do Forte de Sao João, um dos pilares de turismo; 

- Dedicação, cultura é o pilar para o desenvolvimento; 

- Agradeceu a equipe pelo esforço; 

- Geraldo agradeceu a presença do secretário Ney; 

- Poucos recursos, estão fazendo milagres, prefeito está participando muito; 

- Bertioga o que tem para oferecer em relação a turismo além da praia é o forte, o parque; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Evento metropolitano; 
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. Reunião extraordinária, conversa com Helio; 

. Será conduzido pela Agem; 

. Fechar data, local e programação; 

. Claudio falou com Mesquitinha e no mesmo período estará sendo realizado o Fescet no 

TMBC; 

. Fabião fechar data para escolher local; 

. Claudio propôs que seja feito no CAIS; 

. Data optou-se para o dia 21/06/17; 

. Programação; 

. Presença de autoridades, Secretário estadual, maior número de prefeitos; 

. Para um segundo momento fala técnica para que ajude as entidades a se qualificar; 

. Claudio importância da presença dos prefeitos e secretários; 

. Ney fazer em meio período; 

. Público alvo entidades; 

. Evento técnico de cultura; 

. Proposta programação do Claudio; 

. Almoço no pátio do TBC no valor de R$ 20,00 a R$ 25,00 - proposta Fabião; 

. No foyer exposições regionais; 

. André Sturm, Secretário Municipal de São Paulo para a abertura; 

. 2o. Momento Secretário Estadual de Cultura (Pena e Romildo) e num terceiro momento o 

Ministério da Cultura (Haifa e um secretário do Ministério); 

. Raul buscar uma parceria mais consolidada; 

. O Grupo A Tribuna tem realizado eventos fechados; 

. Incluir algumas iscas para os artistas, fazedores de arte e produtores; 

. Levar alguns investidores parceiros da região como Usiminas, Ecovias, Instituto Cultural 

Itaú; 

. Fabião debate painel sobre responsabilidade das entidades; 

. Ney colocar falas mais curtas, alguns cases; 

. Diferencial do evento é que ele será metropolitano; 

. Fabião eventos ponto gov, ponto com e ponto org; 

. Painéis de uma hora; 

. 20 minutos para cada empresário falar; 

. Secretários municipais cases; 

. Empresários mediadores (jornalistas e universidade); 

. Responsabilidade sociocultural e empresarial, tema de bloco; 

. Lincoln nos intervalos contatos dos artistas com empresários; 

. Formato de conversa; 

. Fabião check in do evento pelo whatsapp; 

. Convidar Sabesp Adriano Stervine, Ecovias Usiminas, Itaú, Sesc Danilo Miranda, Setraport; 

. Período da manhã fala dos secretários municipais- experiência metropolitana; 

. André Sturm ou outro convidado; 
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. Tarde painel empresas; 

. 2o. Painel Estado e Ministério; 

. Raul estruturar a fala dos secretários municipais, trazendo todos para o debate, 

compartilhar uma linha. Junto com o Pena; 

. Convites e contatos a serem feitos pelos Secretários; 

. Secretário de Estado - Pena Ney falará com o Romildo; 

. Fabio Ministério Minc, Ecovias; 

. Raul Usiminas Sabesp, Itaú; 

. André Sturm e Sesc Embraport Fabião; 

. Convite assinatura de todos os prefeitos; 

. Inscrição Doitz ou goolge forms; 

. Colocar apresentação em reunião do Condesb; 

 Informes: 

- 19 de maio aniversario Bertioga; 

- Festival caiçara de Praia Grande; 

- Tocando Santos – 07/05/2017, Sesc Santos; 

 Calendário a maioria não encaminhou o calendário cultural; 

- Lincoln produção formativa nos municípios; 

 Próxima reuniao em Peruíbe, 7 de junho; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Bertioga, 3 de maio de 2017. 

 
 

 
FABIO LOPEZ 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


