
1

  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE  CULTURA  DE  SANTOS  REALIZADA  AUDITÓRIO  DO 
MISS – MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE SANTOS, EM 16 
DE OUTUBRO DE 2012.

Aos dezesseis dias do mês outubro 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  Primeiro  Secretário  do  Conselho,  Luiz  Alcino  Pereira  de 
Carvalho, iniciou a reunião às 18 horas, após a dispensa da leitura e realizada 
a  aprovação  da  ata,  iniciaram-se  os  trabalhos.  O  Secretário  Luiz  Alcino, 
solicitou a presença do Sr Sergio Willians para explanar sobre publicação de 
sua  criação  e  edição  contando  história  da  cidade  de  Santos,  desde  os 
primórdios,  até  a  atualidade,  voltada  à  educação  que  será  distribuída  nas 
escolas públicas. Dentro da ordem do dia o primeiro item de pauta é a eleição 
de  conselheiro  do  segmento  de  livro  e  literatura,  conforme  publicação  de 
edital no Diário Oficial em 05/09/2012, tendo a inscrição do Sr Jamir Ferreira 
Lopes, que foi aceita pelos demais conselheiros. Com a posse da palavra o Sr 
Jamir agradeceu e colocou-se a disposição. Foi pedida a presença da Sra. Ana 
Carla  Diogo  Lemos,  à  mesa,  representante  da  Secretaria  de  Cultura,  para 
aclamação do novo conselheiro do segmento de livro e literatura. Dentro dos 
assuntos  gerais  a  conselheira  Denise  Rosas  solicitou  que  fossem 
encaminhados dois ofícios através do Concult, o primeiro para o Sr Sergio 
Willians  pela  publicação  histórica  sobre  nossa  cidade  e  sobre  o 
reconhecimento  pela  iniciativa  do  restauro  do  farol,  pelo  proprietário,  Dr. 
Murilo  Pinheiro  Lima  Cipriano,  da  Casa  do  Farol  construída  em  1922. 
Pedindo a palavra o Conselheiro Caio Martinez, solicitou informações sobre 
os pagamentos do 2º Facult e que a composição da Comissão de Avaliação 
dos Projetos do 3º Facult, seja item de pauta da próxima reunião. Colocou 
também a intenção dentre o meio cultural de um seminário para que sejam 
colocados todas as questões pendentes nos segmentos. Foi colocado também, 
pelo Sr Jamir Lopes, que talvez devesse ser repensada a data deste evento pela 
questão da transição eleitoral e que acredita que não deverá haver retrocesso, 
apenas avanço das conquistas culturais. O Secretário Luiz Alcino pensa que 
este  seminário  seria  isento  de  interesses  paralelos  se  fosse  desenvolvido 
depois  que  os  cargos  eletivos  fossem  definidos.  De  posse  da  palavra  o 
Conselheiro Paulo Araújo, falou dos projetos realizados no Horto Municipal e 
pediu que os artistas direcionassem eventos para o local, já que a população é 
carente  de  cultura.  A  representante  da  Secult,  Sra.  Ana  Carla  Diogo 
esclareceu  sobre  os  pagamentos  do  Facult  II  e  que  após  a  formação  da 
Comissão  de  Avaliação  de  Projetos  seria  dada  sequência  ao  concurso.  O 
Conselheiro  Alcides  Mesquita  colocou  o  pesar  sobre  a  não  eleição  do  Sr 
Reinaldo Martins que tanto realizou pela cultura da cidade
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A Conselheira Hedda Gratti convidou a todos para prestigiarem o Festes, que 
iniciava  a  programação  na  data  desta  reunião.  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 Secretário do Concult Luiz Alcino Pereira de Carvalho.

  
Santos, 16 de outubro de 2012.            

                             

Luiz Alcino Pereira de Carvalho.

1ºSecretário do Concult.

 

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária administrativa do Concult.                                                                   


