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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 19 DE MAIO DE 2014.

Aos dezenove dias do mês maio 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 Presidente Luiz Alcino Pereira de Carvalho. A reunião
iniciou a reunião às 17h15min, o Presidente cumprimentou a todos informando os
seguintes itens de pauta;  Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária anterior,
Composição da Comissão de Análise de Projetos Culturais do lV Facult, assuntos gerais.
Após aprovação  da  ata  da  reunião  anterior  e  a  dispensa  da  leitura  da  mesma
iniciaram-se  os  trabalhos  do  dia.  Como  segundo  item  da  pauta  Composição  da
Comissão de Análise de Projetos Culturais do lV Facult, o Presidente propôs que a formação
da referida comissão fosse adiada para a próxima reunião, para melhor planejamento. Como
terceiro  item  de  pauta;  assuntos  gerais;  o  presidente  colocou  a  necessidade  do
preenchimento de membro da Diretoria Executiva que tem vago o cargo de 1º Secretário
com a saída da representante do governo pela Seges, para ser preenchida por membro do
governo,  o Presidente  sugeriu o Conselheiro  Paulo Gonzalez  Monteiro,  representante  da
Setur,  para preenchimento da vaga,  que aceitou o cargo e foi aprovado pela plenária.  O
Conselheiro  Caio  Martinez  colocou  a  necessidade  de  melhor  divulgação  do  Facult,  no
sentido de democratizar as informações sobre o lançamento do Edital. Ainda de posse da
palavra  falou  da  possibilidade  de  maior  participação  dos  artistas  da  baixada,  na  Virada
Cultural.  Com  a  palavra  o  Conselheiro  Cleófaz  Hernandes  parabenizou  a  atuação  do
Coordenador de Museus e Galeria, Sr Murilo Netto Gonçalves que possibilitou a exposição
de artesão com trabalhos de pirografia. Com a palavra a Conselheira Sra. Cristina Barletta
falou  de  parcerias  que  estão  acontecendo  no  governo,  da  Cultura  com a  Educação,  na
formação de público com o Projeto Do Ré Mi e sensibilização pelas muitas possibilidades
culturais. O Sr Cleófaz falou da dificuldade da participação das escolas nos eventos culturais
como no caso da Semana Caiçara em termos de estrutura e oportunidades. O Conselheiro
Fernando Mello falou da transversalidade da educação com os projetos do meio ambiente
que seriam muito positivas. A Sra. Conselheira Cristina Barletta colocou a necessidade da
interação das secretarias para dar mais possibilidades aos munícipes e que a Secretária da
Educação  está  muito  receptiva  ás  possibilidades  de  colaboração  entre  secretarias.  O
Conselheiro Paulo Monteiro falou de publicação de elevada importância que não foi bem
aproveitada  por  conta  de falta  de comunicação.  O Conselheiro  Geraldo Brito  colocou a
experiência  muito  positiva  que teve  de crianças.  O Conselheiro  da Secid,  Ângelo  Peres
colocou a informação do evento Onda da Paz, no dia 25 próximo, por um mundo melhor. A
Conselheira Jorgina Pawlak divulgou concurso de Premio Literário que será divulgado para
todos os Conselheiros. O Conselheiro Luiz Fernandes Lima colocou o lançamento de livro
que também será divulgado aos conselheiros pelo e-mail. Sem que mais ninguém quisesse
fazer uso da palavra, o Presidente Luiz Alcino 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 Presidente Luiz Alcino.  Estiveram presentes na reunião os seguintes
conselheiros; Sefin: Ramon Cláudio Vilela Blanco; Secult: Cristina Abreu Barletta;
Secid:  Ângelo  Peres;  Setur:  Paulo  Gonzalez  Monteiro;  Seman:  Fernando  Mello;
Seges: Fabíola Lima; Seduc: Maria Delma Alves Cordeiro; Música e Ópera: Antônio
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Geraldo Brito; Livro e Literatura: José Vieira de Almeida e Jorgina Pawlak; Teatro e
Circo: Caio Martinez; Audiovisual: Carlos José de Oliveira; Folclore, Artesanato e
Cultura Popular: Cleofaz Hernandes; Patrimônio: Luiz Alcino Pereira de Carvalho;
Artes  Visuais:  Cristiana  Oliveira;  Promoção e  Produção  Cultural:  Luiz  Fernando
Alves Lima. 
                                                       

Santos, 19 de maio de 2014.            

Luiz Alcino Pereira de Carvalho

Presidente do Concult.

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária do Concult.      


