
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE CULTURA – CONCULT – SANTOS. 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 18:30 horas, 

presentes os Representantes do Poder Executivo Municipal e Representantes dos 

Segmentos Culturais da Sociedade Civil, reunidos em Assembleia Geral Ordinária do 

Conselho Municipal de Cultura de Santos, no auditório do Cais Vila Mathias, localizado 

na Avenida Rangel Pestana, nº 150, em Santos, convocada pela Senhora Presidente 

Jorgina Alexandra Mikita  Pawlak, por Edital, de acordo com a Lei Municipal nº 1.367 

de 13.12.94, e com a seguinte pauta: leitura, deliberação e aprovação da Ata da 

Assembleia Geral Ordinária anterior; apresentação inicial da Minuta de alteração da Lei 

do CONCULT em conformidade com as adequações requeridas pelo Sistema Nacional 

de Cultura; deliberação e aprovação de prazo para  mudanças no Regimento Interno do 

CONCULT; registro das diretrizes da matriz de trabalho do Plano Municipal de 

Cultura;  informes, moções e assuntos gerais. 

Iniciados os trabalhos, coube a Presidente do Conselho Municipal de Cultura, a leitura 

da ata anterior, que logo em seguida, foi deliberada e aprovada nesta assembleia. 

Em outras deliberações da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de 

Cultura, foi apresentada a sinopse da Minuta de alteração da Lei do CONCULT, em 

conformidade com as adequações requeridas pelo Sistema Nacional de Cultura, para a 

qual os Conselheiros solicitaram uma apresentação digital com slides, em Power Point, 

na próxima Assembleia Geral Ordinária programada para o dia 18 de janeiro de 2016.  

A Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Cultura, recebeu durante a realização 

da Assembleia Geral Ordinária, o encaminhamento para registro em ata das diretrizes da 

matriz de trabalho do Plano Municipal de Cultura, proposta para o período de 2016 a 

2026 do segmento Patrimônio Histórico Edificado, representado pela Senhora Beatriz 

Royer; e da Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, representada pela Senhora 

Maria Helena Marques, Chefe do Departamento Pedagógico, DEPED/SEDUC.  

Em outras deliberações sobre a mesma pauta acima citada, foi definida e aprovada nesta 

assembleia, a data de 15 de fevereiro de 2016, como prazo final, para a entrega das 

propostas da matriz de trabalho do Plano Municipal de Cultura dos demais Segmentos 

Culturais e do Poder Executivo Municipal, em substituição à data de 14 de dezembro de 

2015, registrada em ata da assembleia geral ordinária de 21 de setembro de 2015. 

Os representantes do Segmento da Sociedade Civil de Artes Visuais, Cristiana Silva 

Oliveira, Conselheira Titular, e Jair Damasceno da Silva, Suplente,  em conformidade 

com o Regimento Interno do CONCULT, desligaram-se oficialmente do Conselho 

Municipal de Cultura, encerrando o seu mandato, ainda na assembleia anterior, e, 

caracterizando vacância a partir desta assembleia. 



 

Em seguida, foram apresentadas para as devidas deliberações as datas referentes ao 

calendário de assembleia geral ordinária do CONCULT para o ano de 2016, assim 

definidas: 18/01/16; 15/02/16; 14/03/2016; 18/04/16; 16/05/16; 20/06/16; 18/07/16; 

15/08/16; 19/09/16; 17/10/16; 21/11/2016; 12/12/16,  e devidamente aprovadas nesta 

assembleia.    

Em Assuntos Gerais, o Conselheiro  Caio José Martinez Pacheco, do Segmento Teatro e 

Circo, ressaltou que não houveram devolutivas da Secretaria Municipal de Cultura, 

referentes ao Fundo de Assistência à Cultura do Município de Santos, FACULT, extrato 

de arrecadação, orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, e demais solicitações 

encaminhadas pelo Conselho Municipal de Cultura através de ofícios protocolados.  

O Conselheiro Platão Capurro Filho, do Segmento Promoção e Produção Cultural, 

solicitou maiores esclarecimentos aos representantes da Secretaria Municipal de 

Cultura, referentes ao orçamento anual destinado aos eventos culturais realizados no 

município durante o ano de 2015, com ressalva legal à prestação de contas da Secretaria 

Municipal de Cultura. 

O Conselheiro Ricardo Luiz Vasconcellos da Silva, do Segmento Audiovisual e 

Multimeios, solicitou informações complementares aos representantes da Secretaria 

Municipal de Cultura, referentes aos atuais representantes do Santos Film Commission; 

“quem representa oficialmente o órgão, criado pela Prefeitura Municipal de Santos em 

outubro de 2007?” O Santos Film Commission é uma referência para o Segmento do 

Audiovisual e maiores esclarecimentos sobre os atuais representantes são de 

fundamental importância para o segmento.    

Os Conselheiros, Caio José Martinez Pacheco, do Segmento Teatro e Circo; Cleofaz 

Alonso Hernandes, do Segmento Folclore, Artesanato e Cultura Popular; Platão 

Capurro Filho, do Segmento Promoção e Produção Cultural; Ricardo Luiz Vasconcellos 

da Silva, do Segmento Audiovisual e Multimeios; criticaram a imposição cultural da 

Secretaria Municipal de Cultura, referente ao desígnio da funcionária pública (aprovada 

em concurso pela Lei 650 do município de Santos), Talita Fernandes de Souza, como 

coordenadora da Comissão Organizadora das Temáticas do Plano Municipal de Cultura 

de Santos, sendo a mesma,  nomeada anteriormente, como representante da Sociedade 

Civil na Portaria Nº 15/2015 de 28 de outubro de 2015, que dispõe sobre a nomeação da 

Comissão Organizadora das Temáticas do Plano Municipal de Cultura de Santos, 

solicitando esclarecimentos à Secretaria Municipal de Cultura de Santos. A Diretoria 

Executiva do Conselho Municipal de Cultura, aguardará o encaminhamento dos 

esclarecimentos solicitados à Secretaria Municipal de Cultura de Santos até a data de 15 

de fevereiro de 2015.        

O Secretário de Cultura, Fábio Alexandre de Araújo Nunes, ressaltou que ainda em 

2015 será lançado o edital do V FACULT, e desculpou-se  junto aos Conselheiros pelas 

ausências nas deliberações do Conselho Municipal de Cultura, enfatizando a 



importância da ampliação dos trabalhos do Conselho Municipal de Cultura na 

construção conjunta do Plano Municipal de Cultura. 

O escritor Ademir Demarchi, participou da assembleia geral ordinária do Conselho 

Municipal de Cultura, com uma breve explanação sobre o lançamento do seu livro “Siri 

Na Lata”, contemplado com o FACULT, voltado para o fomento e a difusão da 

literatura, ressaltando a importância da contrapartida social do próprio FACULT. O 

escritor,  aproveitou ainda a ocasião para doar alguns exemplares do seu livro “Siri Na 

Lata” para os Conselheiros presentes nesta assembleia.  

A AGO do Conselho Municipal de Cultura foi encerrada às 21:40 horas, ficando 

convocada a próxima Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Cultura   

para o dia dezoito de janeiro de dois mil e dezesseis  (18/01/2016), às 18:30 horas no 

MISS – Museu da Imagem e do Som de Santos, situado à Avenida Pinheiro Machado  

nº 48 - Térreo, em Santos. 
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