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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 15 
DE MAIO DE 2012.

Aos quinze dias do mês maio de dois mil e doze 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.  O  Secretario  administrativo,  Luiz  Alcino  Pereira  de  Carvalho 
iniciou  a  reunião  às  17h40min,  após  a  dispensa  da  leitura  e  realizada  a 
aprovação da ata, iniciaram-se os trabalhos com o segundo item de pauta; 
Análise das propostas das conferências de cultura por segmentos artísticos 
ficou  definido  que  os  segmentos  analisariam  as  propostas  e  trariam  na 
próxima reunião as prioridades a serem trabalhadas ainda neste biênio. Com a 
palavra,  conselheiro  Paulo  Renato  colocou  a  necessidade  de  o  Conselho 
retomar  a  Câmara  Temática  de  Legislação  para  a  formatação  do  Plano 
Municipal de Cultura, foi substituído o nome do conselheiro Marcelo Rayel 
que se desligou do Conselho pela conselheira Janice Santos, como membro da 
Câmara  Temática  de  Legislação.  A Conselheira  Rita  Roriz  trouxe  para  o 
Conselho alguns marcadores de livros oferecidos pela Comissão ODM e a 
solicitação  de  que  na  ocasião  de  publicação  no  Diário  Oficial,  fossem 
utilizados  um dos  oito  selos  que  estão  impressos  neste  marcador,  para  a 
divulgação  dos  Objetivos  do  Milênio,  deixando  com  o  Secretário  alguns 
marcadores  para  a  distribuição,  ainda  de  posse  da  palavra  a  Conselheira 
colocou a necessidade de ser cumprido o horário do início das reuniões. O 
Conselheiro Paulo Nelson tomou a palavra para colocar a necessidade de que 
a Secult participe do Grupo de Trabalho do Centro Histórico para as ações 
culturais, e que poderia através do Concult, formalizar um pedido para que a 
Secult pudesse aproximar-se desta região para ações efetivas. A Conselheira 
Rita  Roriz  colocou  que  partiria  do  Gabinete  do  Prefeito,  no  inicio  dos 
trabalhos  a  indicação  para  a  participação  no  GTT.  A  Conselheira  Hedda 
explanou que no início dos trabalhos deste GTT, a Secult participava e que 
disponibilizou algumas ações, porém não houve adesão, foi explicado pela 
operadora social local que com o projeto Escola Total as crianças já estariam 
participando de projeto semelhante com manifestações esportivas e culturais. 
Foram procuradas as ONGS que atendem as crianças que não participam do 
referido projeto, porém as crianças eram muito pequenas e o Secult não teria 
como atender. Foram disponibilizadas aulas de dança de salão e mesmo assim 
não houve adesão. O conselheiro Caio Martinez, dentro do assunto, colocou 
que  participou de  02 eventos  no Centro  Histórico  com boa adesão  e  que 
teriam  no  local  bons  espaços  para  serem  utilizados  nessas  ações  e  que 
estariam aguardando investimento para adequação.  Retomando a palavra o 
conselheiro Paulo Nelson colocou a disponibilização dos Eco- 
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pontos  para  serem utilizados  em eventos  com a  informação  que  no  local 
estariam disponíveis recipientes para descarte dos eletrônicos. A convidada 
Natalia  Moura  colocou  a  proposta  para  que  Concult  participasse  dos 
observatórios temáticos, mensalmente, realizados em parceria com a Estação 
da  Cidadania  para  que  o  Conselho  interaja  mais  com  a  sociedade  civil, 
solicitou também que a Secult disponibilizasse em seus espaços o acesso à 
internet  livre e um canal  digital  de comunicação com o Conselho.  Com a 
palavra o conselheiro Leandro Taveira falou sobre o evento dos 10 anos do 
Fórum da Cidadania e do interesse de quem quisesse ocupar o espaço neste 
dia  25  de  maio  de  2012.  O  conselheiro  Bruno  Iury  encaminhou  um 
requerimento para a Secretaria de Cultura através do Conselho com algumas 
indagações sobre a  Escola  de Artes Cênicas.  O Conselheiro  Paulo Renato 
convidou a todos para o lançamento do livro Maria das Rodas, o Conselheiro 
Antônio Geraldo informou sobre a participação do Coral Municipal na Casa 
da  Frontaria  Azulejada.  O  conselheiro  Caio  Martinez  convida  para  a 
participação na abertura do espaço cultural para a revitalização do espaço da 
Praça dos Andradas com futuras oficinas e interações locais. Para finalizar a 
reunião do mês de novembro foi mudada para o dia 13, pois no dia 20 será 
feriado. Sem que mais ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Sr Secretário 
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 Secretario Administrativo 
Luiz Alcino Pereira de Carvalho.                                              

  
Santos, 15 de maio de 2012.            

                             

Luiz Alcino Pereira de Carvalho.

Secretário Administrativo do CONCULT.

 

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária do Concult.                                                                                          


