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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 24 
DE MAIO DE 2013.

Aos Vinte quatro dias do mês maio 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 

17h50min.  De posse da palavra o Presidente sugeriu uma breve 

apresentação  entre  os  conselheiros  presentes  nesta  primeira 

reunião do Conselho do biênio 2013/2014. Elencando a seguir os 

itens de pauta da reunião, conforme segue: 1-Analise das propostas 

aprovadas  na  VII  Conferência  Municipal  de  Cultura,  2-Assuntos 

gerais;  a comunicação das inscrições do Curso de Formação de 

Educadores de Museus e Centros Culturais e a apresentação de 

proposta preliminar de gestão do projeto “Museu Pelé” no Processo 

nº 20831/2010-25 e também a mudança nas datas das reuniões 

ordinárias  do  Concult.  Dentro  do  primeiro  item  de  pauta,  o 

presidente  colocou  a  importância  em  definir  se  as  propostas 

formatadas nas pré-conferências seriam trabalhadas na integra ou 

seriam priorizadas em um número menor de ações. O conselheiro 

José Vieira colocou que seria mais proveitoso escolher um número 

menor  de  propostas  para  serem  trabalhadas  efetivamente.  O 

Presidente sugeriu e a plenária concordou que as bases poderiam 

reunir-se  e  assim  decidiriam  quais  propostas  deveriam  ser 

trabalhadas.  O  Conselheiro  Carlos  de  Oliveira  informou  que  o 

segmento  de  Áudio  Visual  já  estaria  mobilizado  no  sentido  de 

priorizar  algumas das propostas da pré-conferências.  Segundo o 
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Presidente as propostas deveriam focar assuntos pertinentes com o 

momento atual, 

como no caso da Concha Acústica cuja utilização é assunto atual e 

foi  alvo  de  propostas  da  pré-conferência.  O  Conselheiro  Murillo 

Neto informou que estariam sendo realizados testes acústicos para 

definir a utilização do importante equipamento, o Presidente colocou 

que  as  propostas  precisariam  ser  trabalhadas  dentro  das 

possibilidades existentes e poderiam ser definidas ações semestrais 

nos  trabalhos  das  mesmas.  Dentro  dos  itens  de  pauta  para 

assuntos gerais foram informadas as inscrições do curso no Museu 

do  Café,  o  Conselheiro  Caio  Martinez  informou  sobre  evento,  A 

Virada Ilegal, que aconteceria no Teatro Aberto, Vila do Teatro e 

Praça dos Andradas com a participação de artistas que não fariam 

parte da programação oficial  da Virada Cultural, dias 25 e 26 de 

maio. Ainda de posse da palavra o Conselheiro Caio informou sobre 

sua participação na Câmara Municipal,  em audiência publica que 

abordava  a  utilização e  ocupação  de  espaços  públicos,  na  qual 

participou  também o  Sr  Secretário  de  Cultura  e  que  através  do 

Conselho poderiam ser propostas algumas ações sobre o tema. O 

Presidente colocou que este seria assunto de algum segmento e 

que poderiam ser debatidos no espaço do Conselho. De posse da 

palavra o Presidente informou da necessidade por força de lei, que 

Processo nº 20831/2010-25, sobre a proposta de gestão do projeto 

“Museu Pelé”, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos e a 

Ama Brasil, fosse apreciado pelo Conselho de Cultura para que a 

plenária  ateste  que  a  ação  proposta  no  processo,  tenha  como 

objetivo  social  a  promoção da cultura,  defesa e  conservação do 

patrimônio histórico e artístico, conforme o estabelecido na Lei Nº 

9.790,  de  23  de  março  de  1999,  artigo  3º.  A  totalidade  dos 
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conselheiros  deliberou  a  favor  de  que  a  proposta  de  gestão  do 

Museu Pelé cumpre na integra artigo 3º, inciso III da referida lei. 

   

O Presidente do Conselho falou sobre a expansão que acontecerá 

na região do prédio em que ocupará o museu e de toda proposta 

diferenciada  de  interatividade  que  acontecerá  no  espaço.  A 

Conselheira Rita Roriz solicitou informações sobre a legislação de 

ocupação de solo em relação à torre da Petrobrás e o prédio da 

Igreja do Valongo que é tombado, e o Presidente informou que seria 

um assunto específico do Condepasa, ainda de posse da palavra a 

Conselheira questionou as parcerias que fariam parte do projeto do 

Museu Pelé e o Presidente informou que seriam captados recursos 

pela Lei Rouanet. O Conselheiro Murillo falou do projeto moderno 

que  comtemplará  o  espaço  do  museu,  com holografias  e  muita 

tecnologia. O Conselheiro Sérgio Willians propôs que na próxima 

reunião  traria  modelos  de  contrato  de  gestão  e  informações  do 

Condepasa sobre as questões de bens tombados. O Conselheiro 

Murillo  colocou que o processo de captação de recursos para a 

conclusão do projeto Museu Pelé estavam em andamento e a fase 

de  construção  bem  adiantada.  O  Conselheiro  José  Vieira 

questionou sobre a administração do Museu e se teria participação 

da Prefeitura de Santos  que ficou de ser apurado. Foi votada e 

aprovada a  mudança das  reuniões  do  Concult  para  as  terceiras 

segundas feiras de todo mês, ás 17 horas. O Presidente informou 

os  itens  de  pauta  da  próxima  reunião  será  a  avaliação  das 

propostas  prioritárias,  a  formação  das  câmaras  temáticas  e 

coordenação de programas e projetos. O Conselheiro Caio reiterou 

o pedido da prestação de contas do carnaval. Estiveram presentes 

na  reunião  os  seguintes  conselheiros;  Secult:  Raul  Christiano, 

Murilo Netto Gonçalves, Sérgio Willians dos Reis, Ana Carla Diogo 
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Lemos. Seduc: Carmem Maria Lorenzo Vasconcelos Silva. Semam: 

Fernando de Souza 

Mello. Secid: Thiago Wiggert. Seges: Rita Rodrigues Roriz. Música 

e Ópera: Antônio Geraldo Brito.  Livro e Literatura: José Vieira de 

Almeida  e  Jorgina  Pawlak.  Patrimônio  Histórico  Edificado:  Luiz 

Alcino Pereira de Carvalho.  Audiovisual:  Carlos José de Oliveira. 

Teatro  e  Circo:  Caio  Martinez  Pacheco.  Dança  e  Movimento: 

Marilyn  Aparecida  Paiva  Coelho.  Folclore  e  Artesanato:  Roberto 

Teles de Oliveira. Carnaval: Michelle Gonçalves (2ª suplente). Sem 

que mais ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Sr 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.

  
Santos, 24 de maio de 2013.            

                             

Luiz Alcino Pereira de Carvalho

Presidente do CONCULT.

 

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária do Concult.                                                                                          


