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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  17  DE 
FEVEREIRO DE 2014.

Aos dezessete dias do mês fevereiro 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 Vice Presidente Murilo 
Netto Gonçalves,  devido à impossibilidade do Presidente Luiz Alcino. A 
reunião iniciou a reunião às 17h40min, o Vice Presidente cumprimentou a 
todos informando os seguintes itens de pauta; Leitura e aprovação da ata da 
reunião ordinária anterior, organização de atividades externas, Informações 
sobre as vacâncias do Conselho, assuntos gerais. Após aprovação da ata da 
reunião anterior e a dispensa da leitura da mesma iniciaram-se os trabalhos. 
Como segundo item da pauta, sugestão dos conselheiros para atividades, que 
seria uma visita no Teatro Coliseu com agendamento oportuno. No terceiro 
item de pauta foi informada a vacância no segmento de Artes Visuais e as 
providências  necessárias  para  a  solução  da  mesma.  O  Vice-presidente 
colocou a proposta de um estudo para modificação do regimento interno do 
Concult,  para  que  a  falta  de  quórum  não  fosse  impedimento  para  as 
deliberações  sugeridas  em  pauta.  O  Conselheiro  Cleófaz  Hernandes 
solicitou a confirmação de presença de conselheiros que votaram para que o 
horário de início das reuniões fosse mantido e foi verificado que dos 08 
conselheiros  que  votaram  para  que  o  início  fosse  às  17  horas  estavam 
presentes apenas 05. Seguindo para o item de assuntos gerais, o Conselheiro 
José Vieira perguntou sobre a programação dos eventos da Copa do Mundo 
na cidade e o Conselheiro Cleófaz Hernandes colocou que as sugestões que 
o  seu  segmento  fará  á  secretaria  estão  sendo  finalizados  e  convidou  os 
presentes para evento na Casa da Frontaria Azulejada no dia do Artesão, 19 
de março, dia do padroeiro do artesão, São José. Ainda de posse da palavra, 
colocou  que  os  acontecimentos  relacionados  à  copa  poderiam  ter  a 
participação de outros segmentos artísticos da cidade engrandecendo desta 
forma os eventos realizados. O Vice Presidente colocou que a Secult vem 
estudando projetos em relação ao tema da copa, com arte de vários países 
diferentes e que em breve serão divulgados. Com a palavra a conselheira 
Rita  Roriz  comunicou  seu  desligamento  do  conselho  devido  à  sua 
transferência  de  secretaria.  O  Conselheiro  Cleófaz  colocou  ainda 
questionamentos no sentido de que o carnaval pudesse ser patrocinado por 



1

alguma  marca  de  cerveja  ou  outro  patrocinador  tão  forte  como.  O 
Conselheiro Ramon Vilela colocou que o interesse dos patrocinadores no 
carnaval é proporcional ao retorno que a mídia pode gerar em visibilidade. 
O Vice Presidente colocou que não existe impedimento para essa parceria e 
que o carnaval tem alguns patrocínios atualmente e que outros eventos da 
cidade têm algum patrocínio também, ainda de posse da palavra convidou 
para a exposição atual na galeria e comunicou sobre o próximo evento. Sem 
que mais ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Vice Presidente Murilo 
Netto 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 Vice Presidente 
Murilo  Netto.  Estiveram presentes  na  reunião  os  seguintes  conselheiros; 
Sefin: Ramon Cláudio Vilela Blanco Secult: Sérgio Willians dos Reis, Ana 
Carla Lemos e Murilo Netto; Seduc: Carmen Lorenzo; Secid: Ângelo Peres; 
Seman:  Mauro  Haddad  Nieri;  Seges:  Rita  Roriz;  Carnaval:  Solange 
Nascimento; Música e Ópera: Antônio Geraldo Brito;  Livro e Literatura: 
José Vieira de Almeida; 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 
Leandro Taveira.

                                                       

Santos, 17 de fevereiro de 2014.            

Murilo Netto Gonçalves.

Vice - Presidente do Concult.

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária do Concult.      


