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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE CULTURA DE SANTOS REALIZADA AUDITÓRIO DO MISS 
–  MUSEU  DA  IMAGEM  E  DO  SOM  DE  SANTOS,  EM  20  DE 
JANEIRO DE 2014.

Aos vinte dias do mês janeiro de dois mil e quatorze foi realizada no MISS – 
Museu da Imagem e do Som de Santos – sito à Avenida Pinheiro Machado, 48, 
térreo, em Santos, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de 
Santos.  A  reunião  foi  presidida  pelo  conselheiro  José  Vieira  de  Almeida, 
segundo  secretário  da  Diretoria  Executiva  do  Concult,  devido  à 
impossibilidade  do  Presidente  e  Vice  Presidente  do  Conselho.  A  reunião 
iniciou a reunião às 17h49min, o secretário José Vieira cumprimentou a todos 
informando os seguintes itens de pauta;  leitura e aprovação da ata da reunião 
ordinária anterior, eleição de Representante suplente da Sociedade Civil, para o 
segmento de Folclore, Artesanato e Cultura Popular, ratificação da aprovação 
das OS’s para os segmentos na área de Cultura, nos termos da nova lei 2.947, 
de 17/12/2013, apreciação do formato das reuniões em 2014 e assuntos gerais. 
Após aprovação da ata da reunião anterior e iniciaram-se os trabalhos. Como 
segundo  item  da  pauta,  o  Conselheiro  José  Vieira  apresentou  a  todos  a 
candidata  à vacância  do segmento de artesanato,  folclore e  Cultura  Popular 
com a  inscrição  e  eleição  do  Sra.  Valéria  Vieira  da  Silva  como  suplente. 
Seguindo para o terceiro item da pauta, colocou para a apreciação a ratificação 
da Lei 2.947 de 17 de dezembro de 2013 que foi aprovada com a unanimidade 
da plenária.  O Secretário de Cultura  de posse  da  palavra  colocou que essa 
ratificação  consiste  em um rito  necessário  para  que  se  possam cumprir  as 
etapas  que  darão  continuidade  à  referida  lei.  O  próximo  assunto  aprecia  o 
formato  das  reuniões  do  conselho,  sugestão  do  conselheiro  Caio  Martinez, 
ausente  nesta  data.  A conselheira  Denise  Rosas  colocou  que  o  formato  da 
reunião foi mudado por várias oportunidades, tanto no local como no horário e 
que voltou ao formato original, por não surtir efeito.  Os conselheiros Cícera 
Carmo e Cleófaz Hernandes colocaram que seria positivo o fato da reunião ser 
mais tarde, porém, colocação de Cleófaz, a itinerância não seria correta, pois 
acabaria  diminuindo  o  quórum,  o  conselheiro  Sérgio  Willians  colocou  que 
poderiam ser promovidos encontros informais, onde o segmento debateria as 
ações  e  posteriormente  trariam aos  conselhos.  O secretário  Raul  Christiano 
colocou que esses fóruns poderiam ser itinerantes no caso, de haver alguma 
demanda pertinente, no ambiente de discussão, as demais seriam no Miss. A 
conselheira Rita Roriz colocou como possibilidade que esse tipo de reunião 
fosse  discutida  previamente  e  colocada  na  pauta  da  próxima  assembleia. 
Quanto ao horário que foi levado á votação obteve o seguinte resultado: 08 
votos para que o horário fosse mantido ás 17 horas e 04 votos para o horário 
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fosse transferido para as 18 horas, com 02 abstenções. A conselheira Solange 
colocou que os conselheiros que votaram em que a reunião começasse ás 17 
horas deveriam se cobrados quanto ao cumprimento deste horário. No item de 
assuntos  gerais  o  conselheiro  José  Vieira  pediu  esclarecimentos  quanto  à 
reforma do Teatro Coliseu e o Secretário colocou que estão sendo resolvidos 
problemas pontuais, inclusive o laudo dos bombeiros. Informou que algumas 
áreas do teatro não poderão ser utilizadas, e que existe a expectativa de que o 
teatro seja entregue em fevereiro. A conselheira Cícera perguntou se o Teatro 
Coliseu teria estrutura de som e luz e o Secretário respondeu que não teria 
ainda e que existe a previsão de serviços para essa demanda. Ainda de posse da 
palavra o Secretário informou que a lei do Facult foi alterada, com publicação 
no dia 18 de janeiro de 2014, no Diário Oficial,  com a previsão das novas 
fontes  de  receita  e  que  seriam  publicados  dois  novos  editais  esse  ano,  o 
primeiro  para  março,  para  trinta  projetos  cada  um.  O  conselheiro  Cleófaz 
Hernandes  perguntou  ao  Secretário  quais  ações  culturais  estariam  sendo 
estudadas  para  o  evento  da  copa  do  mundo,  no  sentido  de  estrutura  para 
prender a atenção do turista na cidade com ações paralelas que trariam público 
para o evento. O Secretário achou muito oportuna, a pergunta e colocou que 
existe  m  calendário  oficial  definido  na  secretaria  e  que  no  PPA-Plano 
Plurianual  existe  um  compromisso  da  gestão,  com  a  ampliação  das 
informações das atividades na área da cultura, através das novas mídias, e que 
o Prefeito nomeou uma comissão, tendo a participação de várias secretarias, 
para acompanhar  as  ações que envolvem o Museu Pelé que de certa forma 
cuidará das atividades culturais na baixada. Ainda de posse da palavra colocou 
que os setores organizados deveriam propor ações a serem implementadas com 
o  total  apoio  da  Secult.  Informou  que  o  vereador  Hugo  Dupreé  esteve  na 
secretaria com uma comissão dos expositores do jardim das Artes, no sentido 
de  solicitar  a  regularização  deste  evento,  colocou  também  que  a  Secult 
encontra-se  a  disposição  para  sugestões.  A  conselheira  Jorgina  pediu 
informações sobre o programa “Santos uma cidade de leitores”, o Secretário 
colocou  que  estão  sendo  formatadas  as  ações  para  o  programa  e  estaria 
recebendo interessados e colocando-se à disposição para boas e novas ideias. O 
Secretário ainda de posse da palavra informou sobre evento a ser realizado no 
dia 17 de fevereiro próximo às 19 horas, no CAIS Vila Mathias, diálogo aberto 
a toda sociedade, com apoio á formação de um fórum permanente de discussão 
de  políticas  públicas  de  cultura  do litoral  Paulista.  Sem que mais  ninguém 
quisesse  fazer  uso  da  palavra,  o  Secretário  José  Vieira  encerrou  a  reunião 
agradecendo a presença de todos. Para validar a reunião foi lavrada a presente 
Ata  que  vai  devidamente  assinada  por  mim,  Secretária  do  Concult,  Sandra 
Maria dos Santos Petty e pelo Secretário da Diretoria Executiva do Concult, 
José  Vieira  de  Almeida.  Estiveram  presentes  na  reunião  os  seguintes 
conselheiros; Sefin: Ramon Cláudio Vilela Blanco Secult: Sérgio Willians dos 
Reis, Raul Christiano e Gustavo Klein; Secid: Ângelo Peres; Seman: Fernando 
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Mello; Seges: Rita Roriz; Seas: Priscila Schultz; História e Memória: Denise 
Rosas  Augusto;  Carnaval:  Solange  Nascimento;  Música  e  Ópera:  Antônio 
Geraldo Brito; Livro e Literatura: José Vieira de Almeida e Jorgina Pawlak: 
Teatro e Circo: Cícera Carmo; Audivisual: Carlos José de Oliveira; Folclore, 
Artesanato  e  Cultura  Popular:  Cleofaz  Hernandes;  Também  estiveram 
presentes; Marli Nunes dos Santos e Valéria Vieira da Silva.

                                                       

Santos, 20 de janeiro de 2014.            

José Vieira de Almeida.

Secretário da Diretoria Executiva do Concult.

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária do Concult.      


