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DADOS GERAIS 

Data: 20/09/2017 Local: Santos/SP – Pinacoteca 
Benedicto Calixto 

Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Raul Christiano PM Cubatão 

Paulo Fiorotto Jr. PM Guarujá 

Ivan dos Santos PM Itanhaém 

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:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/CONDESB 

Lincoln Spada da Silva PM Cubatão 

Sandra Maria dos Santos Petty PM Santos 

Diego Spósito PM São Vicente 

Edgar Lucero PM São Vicente 

Pauta divulgada em:  
12/09/2017 

Reunião iniciada às:  
10h15 

Término da Reunião às:  
12h20 

 

OBJETIVOS 

Item I – Avaliação das atividades do Grupo de Trabalho; 
Item II – Representação da Região Metropolitana da Baixada Santista em evento de Cultura 
na Universidade de São Paulo - USP; 
Item III –Item IV -Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Mongaguá e Praia Grande 
Secretarias de Estado: Cultura, 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 
Secretário Fabião pelo acolhimento e pelo café da manhã; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Destaque os trabalhos realizados pelo técnico Cláudio Fernandes, da AGEM nesta 

Câmara; 

- Censo cultural e realização do evento de Cultura; 

. Luciana fez a leitura da memória da última reunião do Grupo de Trabalho; 

. Fabio colocou o interesse em aproveitar que os técnicos estão reunidos e discutir o 

censo; 

. Fabião levantou a importância do pré evento; 
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. Realizá-lo com parcerias das prefeituras que são vizinhas; 

. Informado sobre reunião com o Ministro da Cultura realizada há 15 dias atrás, em 

Brasília, onde estavam presentes Secretários Municipais de Cultura das cidades de 

:Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Ourinhos e Rio Claro; 

. Foi entregue um manifesto Quero Cultura, por ideia do sr. Ney Carrasco de 

Campinas 

. A ideia é mostrar na Baixada Santista estão unidos; 

. Encaminhamento: discutir censo, projeto elaborado pelos srs. Lincoln e Diego e 

Sandra; 

. Lincoln falou das questões internas do Firjan, Rio de Janeiro, desenvolve 14 

segmentos de economia criativa; 

. Colocou que o Censo ja existe e que o Sesc está construindo um grupo técnico 

para mapeamento cultura, o que já foi feito no Sesc Sto. Amaro, Capital e que 

amanhã será feita uma reunião; 

. A médio prazo até 2019 a Baixada Santista vai ter um censo; 

. Formatos de pesquisa: hábitos das famílias;  

. Outra possibilidade ver com os artistas quais as perspectivas, o que acham da 

cultura ou ainda fazer um planejamento estratégico como o Claudio propôs; 

. Levantaram calendário de eventos, listagem de espaços, pontos culturais; 

. O diagnóstico de mapeamento talvez seja o mais difícil, pois não tem legislação; 

. Coletânea de leis municipais 

. A partir desses relatórios estudar se vale a pena compartilhar, publicizar o do 

calendário no site da Agem e esses materiais poderão ajudar na pesquisa que 

estão elencando; 

. Fabio Lopez colocou a necessidade de divulgação do trabalho; 

. Ver exatamente o que será feito para conversar com a Diretora Técnica da Agem, 

para depois encaminhar ao Condesb; 

. Parabenizaram o trabalho feito pelo Grupo de Trabalho, apresentado pelo Lincoln, 

Sandra e Diego; 

. Diego informou que a proposta do Grupo de Trabalho é que o encontro seja 

realizado em outra data e que cada município realize um evento no dia Nacional 

da Cultura; 

. Fabião falou sobre o documento “Quero Cultura”, sobre a importância de que 

assumir o referido selo nos eventos e defendeu o aproveitamento do dia 05.11; 

. Fiorotto coadunou com o que o Fabião falou - eventos regionalizando a Baixada 
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Santista, com transportes ligando as cidades; 

. Atrações culturais nos pontos nas cidades interligadas nos transportes, no 

transporte público; 

. Diego colocou a necessidade de que sejam vistas as legislações municipais; 

. Ribas levantou a necessidade de se avaliar a questao do artista da rua das cidades 

e o das que vem de fora – proteção; 

. Raul destacou o aspecto de como se identifica na pesquisa pontos culturais que 

tenham afluxo desses artistas; 

. Fabio colocou a questão de realização de eventos de fronteiras e não o Fórum e a 

necessidade de se tomar decisões do que será feito; 

. Ribas propôs que cada cidade que tem as divisas converse entre si e tragam para 

esta CT; 

. Foi aprovado pelos presentes o uso do selo do Quero Cultura; 

. Coordenação do Grupo de Trabalho ficará a cargo do Diego e Lincoln; 

- Representação da Região Metropolitana da Baixada Santista em evento de Cultura na 

Universidade de São Paulo - USP foi feito pelo Coordenador um breve histórico dos 

encontros e seminário; 

- Informou que o Prof. Milanesi realizará reunião na próxima sexta-feira para 

fundação de entidade mais parlamentarista; 

- Participação dos Secretários nessa entidade; 

- Fábio Lopez está elaborando a proposta de Estatuto e a encaminhará com um 

padrão enxuto, básico e que tenha o estrito atendimento da lei, criando uma 

comissão para revisar o estatuto e apresentar em 90 a 120 dias; 

- Não pretendem confrontar com a entidade de cultura de capitais; 

- Próxima reunião desta CT será em Mongaguá, no dia 04.10, Raul entrará em 

contato com o Secretario Pettine; 

- Ribas agradeceu ao Secretário Raul por palestra ministrada em Peruíbe e informou 

a todos para a Festa caiçara na Barra do Uma; 

- Fiorotto - pediu apoio para levar uma unidade do SESC para o Guarujá; 

- Esclareceu que o Estado pode requerer o espaço a qualquer momento o espaço do 

Instituto Santa Emilia, com a Fundação Casa;  

- Ministério Público está cobrando reformas no prédio; 

- Guarujá comporta um Sesc, importância de sensibilizar a diretoria do Sesc e ter 

apoio da Fundação Casa e Associação Comercial; 

- Visita desta CT ao sr. Danilo; 
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- Propôs que a reuniao de novembro feita em Guaruja; 

- Falar com Secretário Ney de Bertioga, com o gerente do Sesc Bertioga e com o 

Neto de Santos, 

- Fabião sugeriu como pauta loja publica de arte, ele apresentou ao Ministro, 

- Explicou que será um lugar onde o artista vai vender o que faz, é uma loja, cada 

cidade indicasse 2 locais possíveis, apresentação do projeto, brifieng; 

- Rodrigo informou que foi aprovado o Plano municipal de Cultura, de Itanhaém e 

pediu atenção aos grupos que fazem parte de movimento cultural contrário ao 

municipio,  

- Fabio informou que em São Vicente nos dias  29 e 30, será realizada a Conferência 

Municipal de cultura, na CM, às 19h 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 20 de setembro de 2017. 

 
 

 
FABIO LOPEZ 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


