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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 NOVEMBRO DE 2014.

Aos dezessete dias do mês novembro 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  iniciando  às  17h40min,  o
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, Plano Municipal de Cultura e assuntos gerais. Foi exibida,
antes  da  reunião  uma  palestra  do  Secretário  de  Articulação  Institucional  do
Ministério da Cultura, Bernardo Mata Machado e sobre economia criativa da Ana
Carla Fonseca. Após a aprovação da ata da reunião anterior, no segundo item de
pauta; reformulação das câmaras foi colocada a importância neste momento, para
os  próximos  trabalhos  com o  Plano  Municipal  da  Cultura  que  teve  a  seguinte
formação; Relações Públicas; Fernando Mello, Paulo Monteiro, Wellington Araújo,
Antonio  Geraldo  Brito  e  Murilo  Netto,  em  Planejamento  e  Coordenação  de
Programas e Projetos, Cleófaz Hernandes, Carlos José de oliveira, José Vieira de
Almeida,  Denise  Rosas,  Jorgina  A.  M.  Pawlak  em  Legislação;Caio  Martinez
Pacheco, Cristiana Oliveira, Maristela Sild e Solange Nascimento. 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 foi indicada para substituir a Conselheira Jam
Pawlak, a conselheira Cristiana Oliveira. Em assuntos gerais a Conselheira Jorgina
A.  M.  Pawlak  explanou  sobre  participação  muito  especial,  em  oficina  de
sensibilização  institucional  em  gênero  e  etnia,  na  Estação  da  Cidadania.  O
Conselheiro  Caio  Martinez  colocou-se  em  relação  ao  edital  de  apresentações
natalinas e da falta de edital para as tendas de verão, sugerindo uma discussão
pública sobre esse assunto e solicitou também uma reunião sobre o orçamento da
Secult, das verbas e investimentos previstos pela Secretaria, uma nova legislação
para a EAC, um calendário que não coincida com as apresentações do Guarani e
um coordenador para o teatro.O convidado Platão Capurro colocou também sobre
a necessidade de uma pesquisa para um novo plano pedagógico para a Escola de
Artes Cênicas e da Escola de Formação Cultural .O Conselheiro Cleófaz informou
que o dia do artesão faz parte do calendário oficial da cidade e da necessidade de
valorização do segmento na cidade, questionou junto ao Secretário o fato de que o
artesanato  faria  parte  das  ações  do  fundo  Social  na  coleta  de  dados  e
cadastramento e não mais da Secult.  O Secretário falou sobre a valorização do
artesanato, proposta feita ao Governo do Estado e dos secretários de nossa região
administrativa. O Presidente Luiz Alcino explanou sobre o estudo da criação de um
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pólo  cultural  na  região do Alegra Centro para  fomentar  cultura.  Sem que mais
ninguém  quisesse  fazer  uso  da  palavra,  o  Presidente  encerrou  os  trabalhos
agradecendo a presença de todos. Para validar a reunião foi lavrada a presente
ata, devidamente assinada por mim, Secretária Administrativa do Concult, Sandra
Maria  dos  Santos  Petty  e  pelo  Presidente  Luiz  Alcino  Pereira  de  Carvalho.
Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros: Murilo Netto Gonçalves
e Raul  Christiano (Secult),  Fernando Mello  (Seman),  José Vieira  de  Almeida e
Jorgina  A.  M.  Pawlak  (Livro  e  Literatura),  Denise  Rosas  Augusto  (História  e
Memória), Solange Nascimento (Carnaval), Paulo Monteiro (Setur), Marcia Delma
(Seduc), Antonio Geraldo Brito (Música e Ópera), Cleófaz Hernandes (Artesanato,
Folclore  e  Cultura  Popular),  Caio  Martinez  (Teatro  e  Circo),  Maristela  Silds
(Promoção e Produção Cultural), Carlos José de Oliveira (Audiovisual), Cristiana
Oliveira (Arte Visuais) e os convidados Platão Capurro e Leandro Taveira. 

                                                 

Santos, 17 de novembro de 2014.

        

  

  Luiz Alcino Pereira de Carvalho              Sandra Maria dos Santos Petty.

      Presidente do Concult.                          Secretária do Concult.                    


