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DADOS GERAIS 

Data: 19/12/2017 Local: AGEM BS Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Geraldo Rodrigues do Nascimento PM Bertioga 

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 

Helio Vieira AGEM 

Vinicius C. Sergio PM Santos 

Gabriela Rodrigues Unimonte 

Bruno Alves Unimonte 

Ana Paula do Val SESC Santos 

Maraelia Ramos Teixeira SESC Santos 

Maria de Lourdes M. Bueno Cosisem - SP 

Pauta divulgada em:  
12/12/2017 

Reunião iniciada às:  
10h06 

Término da Reunião às:  
12h17 

 

OBJETIVOS 

Item I – Avaliação ações desenvolvidas pela Câmara em 2017; 
Item II – Planejamento 2018; 
Item III –Item IV -Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Mongaguá, Peruíbe 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; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Análise suscinta do que foi feito pela CT em 2017; 

- Agradecimentos a Lucjana e ao Helio todo o apoio dado pela Agem a CT; 

- Funcionamento desta CT; 

- Fluxo ativo; 

- Continuar aproveitando esse momento vivido em 2017 para 2018; 
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- Ações; 

- Reuniões itinerantes, só não conseguiram realizar em Mongaguá; 

- Foi muito interessante conhecer os equipamentos de todos os municípios; 

- Importância da relação institucional; 

- Fiorotto enfatizou que a Cultura está entre as pastas menos providas de verbas e que eles 

estão fazendo trabalhos extraordinários com o que eles têm. Essa união das cidades está 

sendo espetacular e fundamental; 

- Lourdes propôs que seja feita uma visita de cortesia a Mongaguá, tendo como meta para 

o começo de 2018! Ação para trazê-los de volta a CT; 

- Evento realizado, que nasceu nesta CT, com apoio da Agem, sem a chancela do Condesb; 

- Ofereceram algo para os servidores municipais, artistas entre outros; 

- Ouvindo os gestores; 

- Ponto altíssimo a realização do evento realizado no Teatro Brás Cubas; 

- Apresentação coral em São Vicente 

- Lincoln apresentou o Relatório de Atividades realizadas ou desdobradas da CT (anexo);   

. Conferência de Cultura de São Vicente, 29 e 30/09 

. Visitas do Secretário Pena; 

- Adinc, Associação proposta pelo Melanesi da ECA; 

- Fabio Lopez fez um breve histórico sobre a fundação da entidade, em setembro de 2017; 

- Fórum; 

. Milanesi quer mudar o conceito retrogrado, mas com a mínima segurança jurídica; 

. Hoje estão tentando conseguir resolver questões burocráticas, pendencias burocráticas; 

. É fundamental a participação de toda a nossa região; 

. Chancela da Usp é um atrativo; 

. Sistema parlamentarista, estrutura parlamentarista; 

. Projeto 2018 curso de pós graduação, com chancela da Adinc, pós em Gestão Cultural, na 

Usp; 

. A ideia é para gestores públicos de cultura; 

. Fórum é sazonal; 

- Fabião falou sobre a importância da mudança da Agem para a Cadeia Velha; 

- Efetivação de um polo cultural; 

- Hélio informou que estão trabalhando na tentativa de utilizar recursos do Fundo, esta é 

uma das CT's mais ativa do Condesb; 

. Sugeriu apresentação no Condesb dos trabalhos realizados, fortalecimento; 

. Quanto ao PDUI/PMDE informou sobre a criação de um quinto eixo, o social, ampliando a 

visão metropolitana; 

. Contrataram a implantação de monitoramento e implementação do PMDE; 

. Futuramente conversarão de como implantarão; 

- Fabio SESC parceira; 
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- Sugeriu como um dos debates, registrar os espaços institucionais públicos e privados e os 

não formais; 

- Convidar: Rodrigo Brigido, Alonso, do Instituto Elos e Rodrigo Salvatore, que trabalhou na 

campanha do Lula; 

- Lincoln evento de tira dúvidas, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura; 

- As oficinas culturais continuam as mesmas, com as mesmas verbas; 

- Em março abertura de lotes de verbas, de 50 a 100 mil reais; 

- Cursos da Univesp já estão em vigor, será divulgado em janeiro; 

- Fabião falou sobre reunião realizada em Brasília, sobre Manifesto nacional Quero Cultura; 

apresentar nos eventos regionais; 

- Maracélia , do SESC fez  breve histórico do projeto de mapear as atividades culturais na 

RMBS; 

. Foram procurados pelo Celio Nori, do Fórum da Cidadania, com o objetivo de levantar o 

histórico da ferrovia; 

. Levantar as manifestações culturais e fazer algumas amostras; 

. Mapeamento - contrataram o Instituto Polis e a Ana Paula veio para trabalhar no 

mapeamento; 

. O Fórum da Cidadania acabou se retirando do projeto quando percebeu o foco do 

mapeamento, hoje estão com outras parcerias; 

. Ana Paula agradeceu a oportunidade de participar da reunião e agradeceu o Lincoln pela 

parceria. 

. Disse sobre a experiência sobre o trabalho de mapeamento realizado no bairro de Santo 

Amaro, em São Paulo; 

. Processo de construção de dados; 

. Esse Mapeamento faz 10 anos; 

. Dados do mapeamento; 

. Metodologia; 

. Formação em planejamento urbano, políticas públicas; 

. Estão desenvolvendo esse processo também no Vale do Ribeira, SESC Registro; 

. Visitas aos municípios, estão propondo o mapeamento em ação; 

. Primeiro entender qual a necessidade, práticas que precisam ser olhadas; 

. A ideia é que o mapeamento ajude a trabalhar as transversalidades regionalmente, que 

ele possa dar luz a práticas que vem acontecendo e construir um mapeamento que tenha 

serventia para toda a coletividade, principalmente para a administração pública; 

. Na RMBS todos os municipios aderiram ao sistema nacional de cultura, o mapeamento 

entra no contexto de dados e indicadores; 

. Disponibilização os dados que ir ao coletar; 

. Hoje já foi feita a primeira mobilização que é de indicar entidades e instituições que 

tenham algum trabalho relativo a cultura, educação, meio ambiente entre outros, 
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transversalidades; 

. A ideia é a construcao em um processo de transformação, através de um grupo; 

. Não estão chegando com uma metodologia pronta, estão trabalhando a partir de 

encontros, a formação de grupo que construirão diretrizes, serão 5 reuniões mensais; 

. Pediu a participação dos gestores; 

. A segunda etapa é a formação de jovens como Agentes voltadas para agentes 

comunitários de cultura; 

. Vinicius, de Santos informou que em janeiro a Fundação Parque Tecnológico de Santos 

terá dois projetos foram adotados pela Fatec e um deles é para atender o plano municjpal 

de cultura. A Fatec ofertou a criação de plataforma, processo realizado pelo alunado; 

. Incluir os alunos nesse processo de formação; 

. Fiorotto instalação de um Sesc no Guarujá; 

. Disse que todos os Secretários de Guarujá irão participar; 

. Lourdes convidou para exposição itinerante, primeira exposição comunitária dos 9 

municipios, dia 27 de janeiro de 2018, no Museu de Pesca em Santos; 

. Perfil de liderança comunitária – agentes; 

. Fazer uma interlocução transversal através das CT's; 

. Geraldo fez o mapeamento por conta própria, definir se a cultura local é para a cidade ou 

para o turista; 

. Ana mandaram para todos os municipios: prefeito, chefe de gabinete, secretários 

apresentam o projeto e o municipio adere ou não; 

. O mais importante é a cultura local 

. Fabio Lopez agradeceu a participação, o trabalho que vem acontecendo, colocou a CT à 

disposição, bem como os Secretários para fazerem um trabalho conjunto; 

- Próxima reunião fevereiro - na primeira semana depois do carnaval; 

- Vinicius de Santos, falou do edital sobre Oficinas Culturais Pagu dentro da Cadeia Velha 

publicado aponta para equipamentos públicos, mas ele trabalha a passagem da Apoesis 

para a Secretaria de Cultura; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 19 de dezembro de 2017. 

 
 

 
FABIO LOPEZ 
Coordenação 

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


