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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 21 DE JULHO DE 2014.

Aos vinte e um dias do mês julho 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 por Luiz Alcino Pereira de Carvalho iniciando às 17h35min,
o Presidente cumprimentou a todos informando os seguintes itens de pauta; Leitura e
aprovação  da  ata  da  reunião  ordinária  anterior,  Substituição  de  conselheiro  para
representar  o  Concult  junto  ao  Comitê  Pró  Objetivos  do  Milênio  –  ODM,
Reformulação das Câmaras temáticas e 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,  a  Substituição  de  conselheiro  para  representar  o
Concult junto ao Comitê Pró Objetivos do Milênio – ODM, o Presidente propôs que
a  referida  substituição  fosse  adiada  para  a  próxima  reunião,  para  melhores
informações quanto ao local,  dia e frequência das reuniões,  colocando também a
relevância  social  das  reuniões  do  Comitê  ODM.  Como  terceiro  item  de  pauta,
assuntos gerais, o Presidente informou sobre a participação da Sra. Sandra Petty na
capacitação junto a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,  realizada pela
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  e  sobre  os  trabalhos  da  organização  da
Reunião Aberta da Região de Santos a ser realizada em 19/07/2014, no Cais Vila
Mathias. Ainda de posse da palavra informou que nesta reunião foram eleitos dois
representantes para participar da elaboração do plano Estadual de Cultura, para os
próximos 10 anos: o Sr. Secretário Raul Christiano, de Santos e Sra. Juliana Veiga,
de Bertioga; informou também sobre trabalho de teatro que estará acontecendo na
Vila  do  Teatro  com a  participação  da  conselheira  Cícera  Carmo,  A  conselheira
Jorgina  convidou  a  todos  para  evento  de  premiação  do  Prêmio  Literário  Anita
Garibaldi,  do  Estado  de  São  Paulo,  com  quatro  indicações  de  nossa  cidade. O
Presidente informou sobre a dinâmica que será utilizada nas reuniões da comissão de
avaliação de projetos do Facult IV. Sem que mais ninguém quisesse fazer uso da
palavra, o Presidente Luiz Alcino encerrou os trabalhos agradecendo a presença de
todos. Para validar a reunião foi lavrada a presente ata, devidamente assinada por
mim, Secretária do Concult, Sandra Maria dos Santos Petty e pelo Presidente Luiz
Alcino. Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros: Ramon Cláudio
Vilela Blanco (Sefin),  Cristina Abreu Barletta e Murilo Netto Gonçalves (Secult),
Ângelo  Peres  (Secid),  Fernando Mello  (Seman),  Fabíola  Lima (Seges),  Elizabete
Gonçalves (Seas),  José Vieira de  Almeida e Jorgina Pawlak (Livro e Literatura),
Cícera  Carmo  (Teatro  e  Circo),  Luiz  Alcino  Pereira  de  Carvalho  (Patrimônio),
Denise Rosas Augusto (História e Memória), Solange Nascimento (Carnaval). 
                                                 

Santos, 21 de julho de 2014.            

Luiz Alcino Pereira de Carvalho                  Sandra Maria dos Santos Petty.

     Presidente do Concult.                                    Secretária do Concult.                    


