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DADOS GERAIS 

Data: 02/08/2017 Local: Itanhaém/SP – Prefeitura Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Raul Christiano PM Cubatão 

Rodrigo Zanella PM Itanhaém 

Eduardo Monteiro Ribas PM Peruíbe 

Fabio Nunes PM Santos 

Fábio Lopez PM São Vicente 

Paulo Eduardo Costa PM São Vicente 

Convidados:  

Karina Florido Rodrigues Secretaria de Estado de Cultura 

Cláudio Antonio Fernandes AGEM 

Aline Roleo Cust´ódio PM Praia Grande 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Lincoln Spada da Silva PM Cubatão 

Edgar Lucero PM São Vicente 

Lindaci C. Nascimento PM Guarujá 

Marcelo Lino de Jesus PM Guarujá 

Maria de Lourdes M. Bueno COSISEM/SP 

Liliana Di Bella Napolitano PM Itanhaém 

Ronaldo Lopes PM Itanhaém 

Pauta divulgada em:  
26/07/2017 

Reunião iniciada às:  
9h56 

Término da Reunião às:  
11h58 

 

OBJETIVOS 

Item I – Evento Cultural 2° Semestre; 
Item II – Censo da Cultura na RMBS; 
Item III – Avaliação do Encontro dos Dirigentes Municipais com o Secretário de Estado da 
Cultura; 
Item IV -Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga 
Secretarias de Estado: Esporte. Lazer e Juventude, Turismo e 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 
sr. Rodrigo Zanella pelo acolhimento e pelo café da manhã e mandou abraços ao 
Prefeito Marco Aurélio Gomes e ao Zé Renato; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
 Apresentação da sra. Karina, Assessora do Secretário Pena, sendo pedido a ela a 

atualização da representação da sua Pasta nesta Câmara Temática, ela fez as 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Cultura N 007/2017 
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seguintes colocações: 

 Informou sobre o Encontro no Parlatino do Secretário de Estado com os 

Secretários municipais de Cultura; 

 Convidou para reunião na Sala São Paulo, que será realizada numa quinta-

feira, com apresentação de uma orquestra e visita as dependências; 

 Sobre o Encontro estadual falou do objetivo do Secretário; 

 Falou de como era feito atendimento aos Secretários, qual seja, através de 

ofícios, e como é feito hoje com atendimento presencial com o Secretário; 

 Número muito grande de participantes; 

 Queda de verbas; 

 Retomada do Revelando São Paulo; 

 Colocou a Secretaria a disposição; 

 A Secretaria tem muitas atividades que podem ser utilizadas pelas prefeituras 

como orquestras, jazz band, corpo de dança e projetos como o kit livro (para 

as bibliotecas), que está aberto até 28 de agosto, teatro infantil; 

 Vários editais, média de 10 premiados por edital; 

 PROAC ICM como funciona, e por conta do ano eleitoral terão o prazo de até 

março para liberar recursos; 

 Instituto do Texto irão apresentar 25 cidades, São Vicente, Santos, Itanhaém, 

Bertioga e Guarujá estão incluídos no projeto deles – livro; 

 Além da cultura fomenta ao turismo; 

 Custo zero com recurso do Proac; 

 Quem tem museu deve se cadastrar; 

 Se colocou a disposição, é Assessora direta do Secretário Pena; 

 Lourdes falou sobre o Projeto Orla Cultural, disse que eles têm cadastrados 4 

museus dos 19 aqui da Baixada Santista; 

 Lincoln de Cubatão perguntou quantos municípios participaram do encontro, 

sendo informado que não foi a maioria e que alguns municípios enviaram 

entidades; 

 Dificuldade do evento ausência de programação; 

 Lincoln falou sobre o Proac municípios e cursos da Investe; 

 Karina ressaltou que será aberto Proac para o interior no ano que vem, já 

houve alterações no edital para o interior e litoral. Há preocupação do 

Secretário para atender, através do Proac, os amadores. Há o estudo e uma 

grande vontade de ser feito isso; 
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 Ficou de repassar informações Curso da Univesp; 

 Raul disse que sentiu na conversa com vários gestores expectativa positiva; 

 Observações do Revelando São Paulo; 

 Cobrar Sandoz; 

 Trabalho do Pena com interior e litoral, política; 

 Karina apresentou a visão do Secretário Pena: não tem dinheiro, dinheiro da 

ATM, 350 milhões foram embora; 

 Raul Christiano informou que por um decreto de 1998, de Mario Covas, a 

aprovação de projetos que receberão recursos pela Lei Rouanet, empresas do 

Estado que são contemplados: Sabesp, Cetesb e Imprensa Oficial; 

 Pediu que o Secretário priorizasse, pelo Comitê, os recursos que viessem pela 

Sabesp, por volta de 15 milhões, a Baixada Santista, apelou que a Karina leve 

ao Secretário o pedido; 

 Fabião falou sobre o novo olhar dos projetos que serão aprovados pelo Comitê; 

 Endossou a posição do Raul; 

 A sra. Karina colocou que essas concessionárias também procuram o Secretário  

 Pena, o qual tem ligação com a questão indigenista e sertanista; 

 Ninguém sai da Secretaria sem ser atendido; 

 Pegou a lista de fornecedores que eles não deviam, pegou o ICM deles e 

conseguiu muita coisa para o PROAC; 

 Se dispôs a ajudar em reuniões com associações comerciais; 

 Fabio Lopez propôs o encaminhamento de documento ao Secretário e pediu a 

Karina que repasse ao Secretário que a CT de Cultura, do Condesb, está em 

pleno funcionamento com a união dos Secretários municipais da Baixada 

Santista; 

 Zanella justificou sua ausência no evento da Secretaria, apresentou a 

Museóloga e o presidente do Conselho Municipal; 

 Agradeceu a presença de todos; 

 Lembrou da reunião como Subsecretário de Assuntos Metropolitano, Edmar 

Mesquita, onde foram levantadas questões como a dificuldade de estruturar os 

seus equipamentos para receber eventos de difusão cultural; 

 Disse que toda a ajuda, o canal com o Estado é muito esperado e que 

concorda com a proposta do Secretário Raul de que seja feita gestão junto ao 

Secretário Pena; 

 Disponibilizar a minuta ao grupo 
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 Raul informou que em 11.10 será feita apresentação da Banda Sinfônica de 

Cubatão com o coral Zanzalá, em homenagem aos 80 anos de Moacir Franco, tudo 

foi acertado em reunião com Edmar Mesquitas, maestros e Kleber do teatro 

municipal; 

 Evento de cultura 

 Ribas, de Peruíbe avaliou o evento como muito bom; 

 Apresentação no Condesb; 

 Decidir até o final do mês; 

 Claudio, da AGEM, sugeriu que o evento seja feito na Cadeia Velha; 

 Fabião concorda que seja na Cadeia Velha e que seja feita uma ação cultural 

envolvendo o movimento dos artistas; 

 Dia 5 de novembro é o dia nacional da cultura, nunca foi comemorado no estado 

de São Paulo; 

 Fazer nos finais de semana, movimentos culturais nas ruas 

 Fazer uma ação cultural regional de rua; 

 Colar cultural, fazer em comunidades vulneráveis em pontos estratégicos dos 

municípios; 

 Eduardo - cobrar ação do Estado como o Roda São Paulo, trabalho entre as 

Secretarias, articular; 

 Liliana de Itanhaém colocou que sentiu falta de artistas no evento de Santos, não 

teve muita participação de artistas; 

 Cabe também fazer rodas de conversas em alguns pontos estratégicos; 

 O foco é ação; 

 Aproveitar a pessoa que for indicada para o Censo que seja a mesma para 

trabalhar no evento, ajudando na sua operacionalização; 

 Claudio reforçar a imagem da Cadeia Velha como apoio; 

 Fabio Lopez - indicação dos funcionários para criar uma forma de comunicar a 

equipe para estruturar o evento; 

 Apresentação ao Grupo de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Condesb; 

 2 pessoas por município eventos e cultura; 

 Solicitar indicação de nomes por e-mail para enviarem até sexta-feira, os 

representantes do grupo de trabalho e lembrar do questionário de censo 

 Criação de novo grupo de whattsapp – reunião dia 09.08, 9:00, no PDA 

 Censo cultural 

 Fabio Lopez - marcar uma reunião com a Diretora Adjunta Técnica da AGEM, 
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Fernanda Meneghello na segunda ou na terça-feira; 

 Retorno do Claudio sobre reunião com a Fernanda; 

 Itanhaém inscrições abertas para concurso público para instrutores culturais, no 

site da PM Itanhaém; 

 Ensino médio e superior, prova em novembro e inscrições se encerram em 

outubro; 

 Ribas - Peruíbe está com duas demandas, solicitação do prefeito de evento de 

natal com um calendário de apresentações e pediu apoio dos municípios, será de 

01.12.17 a 08.01.18; 

 Karina colocou que consegue ajudar e passará a documentação necessária; 

 Plano de cultura e reativação do Conselho e ele convidará todos os Secretários 

para participar; 

 Lourdes Lilian Voguel, Presidente do Conselho de Folclore - rede de museu- será 

feito um catálogo de todos os espaços; 

 Museu afro rede com todos os espaços do negro, entrar na rede Manoel Araujo 

 Lindaci de Guarujá disse que pretendem criar uma casa ou museu de folclore e do 

negro, com apresentação de grupos folclóricos de outros municípios; 

 Fabio Lopez comunicou sobre vagas abertas para as oficinas culturais,1500 vagas 

disponíveis, para os munícipes de São Vicente 

 Claudio comunicou a realização de mais uma apresentação do Tocando Santos, 

domingo, 06.08, Orquestra de Santos;  

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Itanhaém, 2 de agosto de 2017. 

 
 

 
FABIO LOPEZ 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


