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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 OUTUBRO DE 2014.

Aos vinte dias do mês outubro 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
Murilo Netto iniciando às 17h35min, o Vice Presidente cumprimentou a
todos informando os seguintes itens de pauta; leitura e aprovação da
ata  da  reunião  anterior,  reformulação  das  Câmaras  Temáticas,
Indicação  de  representantes  para  Comissão  Intersetorial  para
discussão  e  elaboração  do  Plano  Municipal  Decenal  dos  Direitos
Humanos  de  Crianças  e  Adolescentes  de  Santos,  reflexões  sobre
diversidade  cultural.  Após  a  leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião
anterior  seguiu-se para o segundo item de pauta,  reformulação das
câmaras foi colocada a importância neste momento, para os próximos
trabalhos com o Plano Municipal da Cultura que ficou com a seguinte
formação;  Relações  Públicas;  Fernando  Mello,  Paulo  Monteiro  e
Wellington  Araújo  e  o  Conselheiro  Cleófaz  Hernandes  em
planejamento.  Foi  explicado  que  a  as  câmaras  temáticas  serão
utilizadas  na  indicação  do  grupo  Especial  de  trabalho  para  a
elaboração do Plano Municipal de Cultura que será formatado com a
orientação do Minc e a Universidade Federal da Bahia que elaborou
um curso com a participação da funcionária Sandra Maria dos Santos
Petty, no papel de Gestora que explicou sobre as dinâmicas que serão
trabalhadas,  até  a  conclusão  do  processo.  O  Conselheiro  Cleófaz
perguntou sobre a encubadora de cultura na Bahia e a secretária ficou
de  pesquisar  e  também  falou  da  possibilidade  de  estudo  do
desmembramento do segmento que ocupa em duas cadeiras para que
seja  mais  bem  representado,  o  Conselheiro  Wellington  Araújo
perguntou  sobre  as  metas  de  trabalho  para  a  implantação  dos
trabalhos do PMC, para que possa agregar ao grupo. O Conselheiro
Murilo explanou as alterações do Facult e sobre as leis das OS's e de
como as discuções dentro dos conselhos são pertinentes. No terceiro
item  de  pauta,  a  Indicação  de  representantes  para  Comissão
Intersetorial para discussão e elaboração do Plano Municipal Decenal
dos Direitos  Humanos de Crianças  e Adolescentes  de Santos,  que
ficou  com  a  representação  da  Conselheira  Jorgina  Pawlak.  O
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Conselheiro Wellington que é Coordenador da Juventude em Santos
explicou sobre os eixos de trabalho da referida comissão e ficou certo
que  o  Conselheiro  Wellington  Araújo  seria  o  representante  do
Governo.O  Conselheiro  Murilo  explanou  sobre  os  requerimentos
enviados ao conselho: Vale Cultura, sobre construção de  Portal da
entrada da cidade,  funcionamento do Museu de Vaney aos fins de
semana e convidou para exposição em cartaz. O Conselheiro Geraldo
Brito falou sobre os encontros e apresentações do Coral municipal. O
Conselheiro  José  Vieira  falou  do  êxito  do  segundo  encontro  de
Literatura  organizado  pelo  movimento  de  Livro  e  literatura,  a
Conselheira  Elizabete  Gatto  convida  para  Auto  de  Natal  e  o
Conselheiro  Wellington Araújo  convida par  assistirem as seções da
Câmara  Jovem de  vereadores  e  que  os  componentes  estão  muito
dedicados. Como item de pauta da reflexão de diversidade foi exibido
um filme para reflexão que agradou muito e surgiram muitas idéias a
respeito, instigando sobre a realização de fóruns na cidade. Sem que
mais ninguém quisesse fazer uso da palavra, Conselheiro Murilo Netto
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
Conselheiro Murilo Netto. Estiveram presentes na reunião os seguintes
conselheiros:  Ramon  Cláudio  Vilela  Blanco  (Sefin),  Murilo  Netto
Gonçalves  e  Raquel  Pellegrini  (Secult),  Wellington  Araújo  (Secid),
Fernando Mello (Seman), Elizabete Gonçalves (Seas), José Vieira de
Almeida e Jorgina Pawlak (Livro e Literatura), Denise Rosas Augusto
(História e Memória), Solange Nascimento (Carnaval), Paulo Monteiro
(Setur),  Antonio Geraldo Brito (Música e ópera),  Cleófaz Hernandes
(Artesanato, folclore e Cultura popular). 

                                                 

Santos, 20 de outubro de 2014.

        

  Murilo Netto Gonçalves              Sandra Maria dos Santos Petty.

    Vice  Presidente do Concult.                          Secretária do Concult.                    


