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DADOS GERAIS 

Data: 07/06/2017 Local: Peruíbe – Pousado do Remo 
– Waldhaus – Praia do Guaraú 

Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Geraldo Rodrigues do Nascimento PM Bertioga 

Paulo Roberto Fiorotto Rodrigues Jr. PM Guarujá 

Raul Christiano PM Cubatão 

Ivan dos Santos PM Itanhaém 

Rodrigo Zanella PM Itanhaém 

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 

Aline Rollo Custódio PM Praia Grande 

Walter Peralta Junior Secretaria de Estado da Cultura 

Maria de Lourdes M. Bueno COSISEM/SP 

Cynthia A. D. M. Riggo Landem PM Peruíbe 

Pauta divulgada em:  
31/05/2017 

Reunião iniciada às:  
10h47 

Término da Reunião às:  
13h00 

 

OBJETIVOS 

Item I – Nova deliberação sobre o Evento Metropolitano de Cultura; 
Item II – Colar Cultural; 
Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Mongaguá 
Secretarias de Estado: Esporte. Lazer e Juventude, Turismo, 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 ao Secretário de Cultura de Peruíbe, 

Eduardo Ribas e ao sr. Remo proprietário do local de realização da reunião. Aproveitou para 

apresentar o novo representante da Secretaria de Estado de Cultura, Valter Peralta Junior 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Fabião falou sobre reunião feita na segunda-feira: conflitos com fórum ligado à Frente 

Nacional de Prefeitos; 

- Reunião realizada no dia 31 de maio; 

- Adicionar Valter e Cintia de Peruíbe no grupo do whatsapp; 

- Importância da participação dos membros nas reuniões itinerantes; 
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REGISTROS 

- Item I -  realização de evento de qualificação das leis de incentivo; 

. Agendada para o dia 21/06 e em reunião ocorrida na USP; 

. Fabião cancelou importante apresentação no teatro Guarany; 

. Realização através de Fórum ou encontro técnico dos Secretários Municipais de Cultura; 

. Importância de serem levados os técnicos das Secretarias e membros das comunidades; 

. Ribas apresentou a sra. Cinthia e colocou sobre a importância das comunidades; 

. Lourdes informou sobre a realização do Encontro dos Museus Paulistas - 19 e 20 de 

junho, em SP; 

. Programação; 

. Lincoln Spada foi convidado para coordenar esse encontro; 

. Participação da Agemcamp e da Prefeitura de Sorocaba - Gilbert 

. Horário do evento abertura 9 horas com cadastramento e check in; 

. Almoço no pátio do Teatro Brás Cubas; 

. Cada cidade poderá trazer banners; 

. Lincoln produzirá documento com a programação; 

. Colocar empresários para falar no período da manhã; 

. Lei Rouanet; 

. Raul falará no mesmo período que o Saron do Itaú; 

. Abertura 9h30; 

. Produzir vídeo com atividades área de Cultura de cada prefeitura, duração de 10 minutos, 

com 1 minuto para cada município, incluir Agem. Formato looping; 

. 12 fotos por Secretaria ou vídeo; 

. Painel 1 – Financiamentos, investimentos, incentivo fiscal, convênios 

. Especialista em Lei Rouanet, 1 empresário (Usiminas, Ecovias) Junior Brassaloti 

(Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Santos); 

. Mediador Lincoln; 

. .com empresa -  .org comunidades - .br governo 

. Período da tarde  

. 14h - Painel 2 - mapeamentos e indicadores culturais; 

. Valter convidar Claudinéia falar sobre programa de mapeamento e indicadores e 

transparência do Governo do Estado da Cultura ou Regina Pontes; 

. Fabião falar com Giba Antunes de Sorocaba, Sminc municipal; 

. Chamar Dirigentes Milanesi; 

. Itanhaém faz parte também da CT de Cultura do CODIVAR propuseram convidá-los para 

participar do evento e também os municípios do  Litoral Norte; 

. São Vicente convidar Ivi Freitas; 

. Mediação Sesc 

. painel 3 - 15h15 - Programas de circulação cultural; 

. Mediador painel 3 - convidar alguém do sistema A Tribuna de comunicação (impresso); 
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. Agemcamp - revirada cultural; 

. Colar cultural – Lourdes; 

. APAA - Associação Paulista dos Amigos da Arte – itinerância; 

. Ligar para o Sobral (Raul); 

. Institutos, fundações; 

. Nome do evento - Encontro Técnico de Cultura; 

. Cada cidade deverá providenciar fotos, banner e mobilização; 

. Criar evento no face; 

. Inscrição poderá ser feita pelo programa Doitz; 

. Fabio Lopez colocou sobre preocupação com burocratização do evento; 

. Fabião esquecer a ideia do banner; 

. Lincoln fez resumo do evento; 

. Colocar a Lei federal 13.019.2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias 

voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a 

administração é a discussão do momento, colocar dentro do painel 1; 

- Colar cultural: 

. Conhecimento e continuidade do trabalho; 

. Lourdes colocou sobre a origem na virada cultural paulista em 2012, que trouxe também 

aos municipios, evento integrado; 

. Não teve continuidade, não teve um público bom, número satisfatório; 

. Pelo custo não foi compensador; 

. Intercambiar produtos culturais; 

. Claudio colocou como os artistas produzirem sem custo 

. Fabião - projeto aprovado no Condesb quanto ao mérito, prefeituras formatarem a 

logística; 

. Origem do nome colar vem do movimento dos catadores; 

. Itanhaém utilização de recursos do Fundo; 

. Fabião - bypass credenciamento sempre aberto; 

. Itanhaém definem cache, cadastro; 

. Lincoln curadoria, falhas nos cálculos; 

. Acompanhamento de comissão de avaliação com a produtora; 

. Claudio participação dos corpos estáveis dos municípios; 

. Fabio Lopez pensar uma coisa mais concreta na próxima reunião; 

. Ivan retomar o Colar Cultural com o pé no chão; 

. Fiorotto experiência de Guarujá, usar uma linha mais barata; 

. Praia Grande Itinerarte; 

. Calendário de eventos; 

. Site da Secretaria de Estado podem ser adicionados eventos, plataforma; 

. Lourdes mapa das artes da Baixada Santista; 
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. Experiência Bertioga com alunos na área cultural; 

. Peruíbe fazendo arte no coreto, biblioteca, sentindo Brasil; 

- Próxima reunião será no dia 5 de julho, em Cubatão e em agosto será em Itanhaém; 

- Fabião - 1ª ação, imersão cultural, 12 pessoas, trabalho de campo, laboratórios, será 

produzido espetáculo dia 18, a ideia é levar essas apresentações aos demais municípios; 

- Lincoln – colocou sobre discussões com os coletivos de arte de rua e desde 2013 

Itanhaém, São Vicente, Santos, Cubatão receberam o Ceus como mobilizar, chamar o 

Minc, gestão compartilhada; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Peruíbe, 7 de junho de 2017. 

 
 

 
FABIO LOPEZ 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


