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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE CULTURA DE SANTOS REALIZADA AUDITÓRIO DA MISS 
–  MUSEU  DA  IMAGEM  E  DO  SOM  DE  SANTOS,  EM  16  DE 
DEZEMBRO DE 2013.

Aos dezesseis dias do mês dezembro de dois mil e treze 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 Presidente do Conselho, Luiz Alcino Pereira de Carvalho iniciou a 
reunião às 17h49min, informando os itens de pauta; leitura e aprovação da ata da 
reunião  anterior,  Eleição  de  Representante  titular  da  Sociedade  Civil  para  o 
segmento de Folclore, Artesanato e Cultura Popular. Eleição de Representante 
suplente da Sociedade Civil para o segmento de Folclore, Artesanato e Cultura 
Popular. Eleição de Representante suplente da Sociedade Civil para o segmento 
de Música e Ópera. Apreciação do calendário de 2014 e assuntos gerais. Após 
aprovação da ata da reunião anterior e iniciaram-se os trabalhos. O Presidente 
apresentou os candidatos às vacâncias no conselho do segmento de artesanato, 
folclore e Cultura Popular com a inscrição e eleição do Sr Cleófaz Hernandes 
como titular. Na suplência do segmento de Música e Ópera foram inscritos dois 
candidatos o Sr Francisco Marques e o Sr Jean Stefan foi colocado em votação 
pelos  conselheiros  presentes  e  por  maioria  de  votos,  o  candidato  Francisco 
Marques  assumiu  a  vaga.  A vaga  de  suplência  do  segmento  de  Artesanato, 
folclore e Cultura Popular ficou para a próxima reunião por falta de candidatos. 
Foi  apreciado  o  calendário  e  o  Conselheiro  Caio  Martinez  colocou que  não 
estaria de acordo com as datas e local das reuniões, propondo uma discussão 
maior a respeito, a Conselheira Denise Rosas colocou que outros formatos já 
foram testados e não deram certo. O Presidente colocou que o horário da reunião 
é  bastante  flexível,  oportunizando  a  chegada  dos  interessados  na  mesma.  O 
Conselheiro Sérgio Willians colocou que seria salutar a discussão para testar 
novos  formatos  e  propôs  uma  melhor  construção  a  partir  das  próximas 
conferências de cultura. O Conselheiro eleito Cleófaz colocou que os eventos 
tem que ser  transversais,  com a união de vários segmentos para garantir  um 
maior  público  e  a  união  para um melhor  resultado.  Então  foi  proposto  pelo 
Presidente que fosse aprovado o calendário e na próxima reunião a discussão 
seja colocada na pauta. Foi comunicado o desligamento do segundo suplente de 
Promoção  e  Produção  Cultural  Sra  Talita  Berthi  e  do  suplente  Sr  Douglas 
Zanovelli do segmento de Teatro e Circo, sendo que a Sra. Cícera Carmo seria a 
candidata, eleita na Conferência de Cultura, que assumiria a vaga. Com o item 
de pauta de assuntos gerais o Conselheiro Caio Martinez fez um breve relato da 
reunião extraordinária e que foi entregue um documento ao Sr Prefeito sendo 
marcada  uma reunião desmarcada  posteriormente.  Registrou também sobre o 
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fato de que já existe uma OS interessada em gerir o Teatro Coliseu e que existe a 
perspectiva da fusão da Setur com a Secult e que esteve na votação das OS’s na 
Câmara de Vereadores, que foi aprovada em plenária. Sem que mais ninguém 
quisesse fazer uso da palavra, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a 
presença  de  todos  e  colocando  sua  função  de  mediador  das  discussões  das 
reuniões  esperando  que  estejamos  juntos  no  próximo  ano  e  reforçou  a 
importância  das  conferências  para  a  construção  do  Conselho,  colocou-se  a 
disposição de todos juntamente com o apoio da secretaria do Conselho na pessoa 
de  Sandra  Petty.  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 Presidente do Concult, Luiz Alcino Pereira de Carvalho. Estiveram 
presentes na reunião os seguintes conselheiros;  Sefin:  Ramon Cláudio Vilela 
Blanco Secult: Sérgio Willians dos Reis, e Gustavo Klein; Secid: Ângelo Peres; 
Seman:  Fernando  Mello;  Patrimônio  Histórico:  Luiz  Alcino  Pereira  de 
Carvalho;  Seduc:  Carmen Maria  Lorenzo Silva;  História  e  Memória:  Denise 
Rosas  Augusto;  Carnaval:  Solange  Nascimento;  Música  e  Ópera:  Antônio 
Geraldo Brito; Livro e Literatura: José Vieira de Almeida: Teatro e Circo: Caio 
Martinez Pacheco e Cícera Carmo; Também estiveram presentes; Jean Stefan, 
Cleófas Hernandes, Francisco Marques e Leandro Taveira.

                                                       

Santos, 16 de dezembro de 2013.            

Luiz Alcino Pereira de Carvalho 

Presidente do CONCULT

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária do Concult.      


