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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 18 DE 
NOVEMBRO DE 2013.

Aos dezoito dias do mês novembro 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 17h45min, informando os itens de pauta; leitura e aprovação da ata da 

reunião anterior, Substituição de conselheiro para representar o Concult junto ao 

Comitê Pró Objetivos do Milênio - ODM, e assuntos gerais. Após a ressalva 

proposta pelo Conselheiro Caio Martinez foi realizada a aprovação da ata da 

reunião  anterior  e  iniciaram-se  os  trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Presidente 

colocou o segundo item de pauta e explanou sobre Comitê ODM. O Conselheiro 

Gustavo Klein colocou-se a disposição para representar  o Conselho junto ao 

referido  Comitê.  Iniciando  o  item  de  pauta  com  os  assuntos  gerais,  o 

Conselheiro Caio Martinez pediu a palavra e discorreu sobre a reunião anterior 

em que houve a votação do edital das OS’s, consultou um advogado e conversou 

sobre a legitimidade da composição do Concult. Colocou também sobre a falta 

do Edital do Facult neste ano de 2013, por falta de verba devido ao fechamento 

do Teatro Coliseu,  solicitou uma reunião extraordinária para debater  sobre o 

Facult e que o movimento cultural está se mobilizando com essa finalidade. O 

Conselheiro  Willian  Oliveira  da  Silva  entregou  carta  de  desligamento  do 

Conselho,  deixando  registrados  os  motivos  de  seu  desligamento,  por  não 

concordar com os acontecimentos da última reunião. O Presidente de posse da 

palavra lembrou-se da luta que acontece para a realização das pré-conferência de 

cultura e que a secretária teve que remarcar várias reuniões por falta de quórum 

e que os representantes do Conselho são eleitos nestas reuniões e que este é o 
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fórum que embasa a composição do Conselho. O Presidente colocou a validade 

da  deliberação  dos  conselheiros  e  que  eles  têm  direito  a  voz  e  voto 

democraticamente.  A Conselheira Rita Roriz explanou sobre a realização das 

pré-conferências, com ampla divulgação na imprensa, na internet, faixas e que 

mesmo assim o resultado foi de pouco interesse e colocou ainda que o que fica 

claro  é  quando  a  briga  envolve  dinheiro,  o  interesse  aparece  e  que  falta 

envolvimento desinteressado. Colocou também sobre a legitimidade da votação 

da última reunião que teve convocação publicada para todos os interessados. A 

Conselheira Denise Rosas de posse da palavra colocou sobre as realizações do 

Conselho e que alguns componentes que conseguiram seus intentos se afastaram 

e que outros que não conseguiram também se desligaram e que para alguns, o 

que  importa  é  a  verba  do  Facult.  O  Presidente  colocou  que  a  votação  das 

demandas é feita com base na legislação do Concult e que se os Conselheiros 

quisessem votar  contra  a  publicação do edital  das OS’s seriam ouvidos pela 

plenária  e  acatados  pela  mesa.  O  Presidente  de  posse  da  palavra  convocou 

reunião  extraordinária  no  dia  25/11/2013,  no  MISS-Museu  da  Imagem e  do 

Som. O Conselheiro Caio Martinez deu vistas ao processo que foi gerado com 

requerimento  de sua autoria e não se sentiu contemplado com a resposta  do 

mesmo. Sem que mais  ninguém quisesse  fazer  uso  da  palavra,  o  Presidente 

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  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;  Seges:  Rita  Roriz; 

Seduc:  Carmen  Maria  Lorenzo  Silva;  Dança  e  Movimento:  Marilyn  Paiva 

Coelho;  História  e  Memória:  Denise  Rosas  Augusto;  Carnaval:  João  Paulo 

Rivera e Solange Nascimento; Música e Ópera: Antônio Geraldo Brito e Willian 
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Oliveira da Silva; Livro e Literatura: José Vieira de Almeida: Teatro e Circo: 

Caio  Martinez  Pacheco;  Áudio  Visual:  Carlos  José  de  Oliveira.  Também 

estiveram  presentes;  Denise  Covas  Borges,  eleita  delegada  de  cultura 

representando a cidade de Santos na Conferência Estadual de Cultura, Vidah 

Santos, Cícera Carmo e Jr Brassalotti.

                                                       

Santos, 18 de novembro de 2013.            

Luiz Alcino Pereira de Carvalho 

Presidente do CONCULT

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária do Concult.      


