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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 19 DE 
AGOSTO DE 2013.

Aos Dezenove dias do mês agosto 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  Vice  Presidente  do  Conselho,  Murilo  Netto  Gonçalves  iniciou  a 

reunião às 17h35min, informando sobre a ausência do presidente Luiz Alcino 

Pereira  de  Carvalho,  por  motivos  de  saúde,  após  a  leitura  e  realizada  a 

aprovação da ata, iniciaram-se os trabalhos. Foi perguntado sobre o interesse na 

participação  das  Câmaras  Temáticas  e  o  Conselheiro  André  Fernandess  se 

dispôs a participar da Câmara de Legislação e o Conselheiro Fernando de Souza 

Melo  da  Câmara  de  Relações  Públicas.  O  Vice-Presidente  Murilo  Netto 

explicou o direcionamento dos trabalhos das câmaras temáticas aos presentes, 

seguindo  para  o  segundo  item  de  Pauta,  sobre  a  conclusão  das  propostas 

prioritárias  dos segmentos de Folclore,  Artesanato e  Cultura  Popular  e Artes 

Visuais. O Conselheiro André Fernandess, titular do segmento de Artes Visuais, 

priorizou as propostas dentro de seu segmento: 1- Garantir a retomada da Bienal 

de  Artes  Visuais  de  Santos,  criando  espaços  paralelos  com  artistas  locais, 

incluindo incentivo de premiação, 2- Implementar um Centro de Formação e 

Serviço Educativo na Galeria de Artes Brás Cubas, visando à mediação da arte, 

incentivo,  produção  e  capacitação  de  artistas,  para  o  desenvolvimento  de 

projetos de linhas de pesquisa, preservação de acervo e formação de público. 3- 

Buscar incentivos para a realização da Bienal de Gravura no calendário oficial 

da  cidade,  garantindo  a  infraestrutura  necessária  para  a  sua  realização.  4- 

Descentralizar  os  pontos  de  apoio  à  cultura;  levando  para  outros  centros  e 

comunidades, através de exposições itinerantes. 5 -  Propiciar o envolvimento 
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dos conselheiros com projetos culturais, como eventos, exposições e outros. 6- 

Criar  parceria  com  o  Projeto  Alegra  Centro,  para  desenvolver  um  trabalho 

artístico e social. O participante da reunião e atuante no segmento de Artesanato, 

Cleofaz  Hernandes,  colocou  a  importância  que  o  Artesanato  tem dentro  dos 

demais  segmentos  do  Concult.  O  Conselheiro  Sérgio  Willians  colocou  a 

importância de contextualizar os segmentos e assim direcionar os trabalhos de 

forma ampla e diferenciada. O Conselheiro Geraldo Brito falou da importância 

da instalação de bienais em nossa cidade, pois as mesmas trazem artistas tanto 

de fora como artistas locais e proporcionam oportunidades diferenciadas. O Sr 

Cleofaz  achou interessante  a colocação de um ônibus itinerante,  proposta do 

segmento  de  Artes  Visuais,  que  leve  para locais  distantes,  ações  artísticas  e 

assim  torne  possível  a  participação  de  um  maior  número  de  munícipes.  O 

Conselheiro Murilo Neto informou sobre as ações da Secult e das possibilidades 

de  retomada  da  bienal,  sem  deixar  de  observar  os  problemas  com  a 

infraestrutura  do  equipamento,  logística,  problemas  de  acondicionamento  da 

reserva  técnica,  verbas  e  o  relacionamento  aberto  com os  artistas.  Ainda de 

posse  da  palavra,  o  Conselheiro  Murilo  colocou que  haverá  uma  apreciação 

junto  ao  Conselho,  na  ocasião  da  volta  da bienal  para Santos.  As propostas 

prioritárias  dos  segmentos  de  Folclore,  Artesanato  e  Cultura  Popular  serão 

colocadas para a próxima reunião ordinária. O Conselheiro André falou sobre 

sua  participação  nas  oficinas  do  Sistema  Nacional  de  Cultura  e  a  falta  de 

representação de artistas  da cidade no evento.  O Secretário de Cultura,  Raul 

Christiano informou que a cidade de Santos está prestes a aderir ao SNC e que 

serão necessárias algumas alterações no atual Fundo de Cultura - Facult e sobre 

as verbas disponíveis para 2014, além de parcerias com a Oficina Pagu, para 

manter  os  cursos  existentes  e  mais  outras  vagas  para  novos cursos,  colocou 

também sobre a realização da conferência que, pelos tramites burocráticos foi 

necessário que se realizasse no dia 11/08, informou que tivemos dois delegados 

eleitos  (Denise  Covas  e  Joyce  Farias)  e  um  delegado  nato  (Secretário  de 
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Cultura).  Ainda  de  posse  da  palavra  o  Secretário  de  Cultura  informou  o 

adiamento do item de pauta de nº 3 e propôs a exposição do tema para a próxima 

reunião,  com  a  aprovação  de  todos  os  conselheiros.  O  conselheiro  André 

Fernandess colocou que deveria ter uma rotatividade maior entre os professores 

e coordenadores dos cursos de artes da Secult, a participante Joyce colocou que 

no  caso  do  grupo  de  gravura,  existe  um  projeto  em  desenvolvimento.  O 

Presidente em exercício abriu inscrição para assuntos gerais, que teve inscrição 

da representante do segmento de livro e literatura, Jorgina Pawlak, informando 

sobre o segundo encontro de literatura portuguesa para crianças, no próximo dia 

27/08 no Cais  – Vila  Mathias,  com mesa  redonda com participantes de São 

Paulo  e  representantes  da  comunidade  de  países  de  língua  portuguesa, 

convidando a todos. O Sr Cleófaz convidou para a Feira Art Mundi em que a 

Casa do Artesão representará Santos e ministrará  oficinas na ocasião,  com a 

palavra o Secretário Marcelo Del Bosco colocou a importância de apresentar o 

artesanato local em todos os eventos mesmo que pequenos, a exemplo da festa 

em Ilha  Diana,  o  Sr  Cleófaz  fez  uma  colocação  quanto  ao  uso  de  material 

reciclável no artesanato, o Sr Leandro Taveira convidou para mostra de Teatro 

no Sindicato dos Metalúrgicos e Teatro Guarany e da CPFL que tem projeto de 

teatro infantil com entrada franca, todo domingo, registrou também o sucesso da 

Jornada  da  Juventude.  O  conselheiro  de  áudio  visual,  Bruno  informou  da 

reunião do coletivo no sábado, às 20 horas, para troca de informações. Como 

sugestão  de  pauta  o  Secretário  de  Cultura  colocou a  discussão  das  OS’s  de 

música e dança.   Para finalizar a composição as câmaras temáticas ficaram com 

a seguinte formação: Câmara de Relações Públicas: 1. Luiz Fernando Almeida 

(Promoção  e  Produção  Cultural),2.  Ricardo  Andrade  Marinho  (Dança  e 

Movimento), 3. Luiz Gustavo Klein Carlan (Secult), Fernando de Souza Melo 

(Semam). Câmara de Planejamento e Coordenação de Programas e Projeto: 1. 

Willian Oliveira da Silva (Música e Ópera); 2. Ana Carla Diogo Lemos (Secult); 

3. Carlos José de Oliveira (Audiovisual e Multimeios). Câmara de Legislação: 1. 
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Sérgio Willians  dos  Reis  (Secult);  2.  Caio  José  Martinez Pacheco (Teatro  e 

Circo); 3. Mauro Haddad Nieri (Semam). 4. André Fernandess (Artes Visuais). 

Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros; Carnaval: João Paulo 

Rivera  e  Solange  Maria  Nascimento;  Sefin:  Ramon  Cláudio  Vilela  Blanco; 

Música e Ópera: Antônio Geraldo Brito; Semam:  Fernando de Souza Mello; 

Livro  e  Literatura:  José  Vieira  de  Almeida  e  Jorgina  Pawlak;  Setur:  Vitor 

Iglezias Cid; Secult: Sérgio Willians dos Reis, Raul Christiano e Murilo Netto 

Gonçalves; Audiovisual: Bruno Rodrigues Santoni; Secid: Marcelo Del Bosco; 

Seas:  Priscila  Schultz;  Seges:  Rita  Roriz;  Artes  Visuais:  André  Fernandess; 

Música  e  Ópera;  Willian  Oliveira  da  Silva;  Dança  e  Movimento:  Ricardo 

Andrade Marinho. Também estiveram presentes André Luiz Alonso de Assis, 

Marli  Nunes  de  Souza,  Kátia  Miyashiro,  Joyce  Farias,  Cleófas  Hernandes, 

Ricardo Baltazar e Leandro Taveira. Sem que mais ninguém quisesse fazer uso 

da palavra, o Ser Vice 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 

Vice-Presidente do Concult, em exercício, Murilo Netto Gonçalves. 

Santos, 19 de agosto de 2013.            

Murilo Netto Gonçalves

Vice-Presidente do CONCULT

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária do Concult.      


