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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 
31DE JANEIRO DE 2013.

Aos trinta um dias do mês janeiro 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, após a dispensa da leitura e realizada a aprovação da 

ata,  iniciaram-se os trabalhos.  O Presidente do Concult  informou 

sobre  a  nova  composição  do  Conselho  do  Executivo  Municipal, 

devido  à  nova  gestão  municipal.  Os  seguintes  Conselheiros 

representarão o Concult na transição para o próximo Biênio; Secult: 

Raul Christiano, Murilo Netto Gonçalves, Sérgio Willians dos Reis, 

Raquel Pellegrini de Almeida, Luiz Gustavo Klein Carlan, Ana Carla 

Diogo Lemos.  Seduc: Carmem Maria Lorenzo Vasconcelos Silva; 

Heloisa Helena Rigos Gomes.  Setur:  Luiz  Dias Guimarães,  Vitor 

Iglezias Cid.  Seas:  Priscila  Schultz,  Guilherme Cardoso Antunes. 

Semam:  Mauro  Haddad  Nieri,  Fernando  de  Souza  Mello.  Secid: 

Marcelo  Del  Bosco  Amaral,  Thiago  Wiggert.  Sefin:  Álvaro  dos 

Santos  Silveira  Filho,  Ramon Claudio  Vilela  Blanco.  Seges:  Rita 

Rodrigues  Roriz,  Fabíola  do Carmo Pereira  Lima.  SMS:  Renato 

Rodolfo  Pastorello,Rosana  Pereira  Grasso.  Elencou  também  os 

nomes dos representantes dos segmentos artísticos. O Conselheiro 

Paulo Renato justificou a ausência por compromisso profissional. O 

Presidente abriu então a palavra para o Secretário de Cultura, Sr 

Raul Christiano, que se apresentou e explanou sobre seus projetos 

e  do  seu  compromisso com a cultura  da cidade,  seu  desejo  de 
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participar  das  reuniões  do  Concult  por  entender  que  o  espaço 

deverá ser um importante fórum de debates, do 

respeito aos artistas, dos planos não só culturais como também da 

estrutura  dos  equipamentos  públicos.  Discorreu  também sobre  a 

atenção na formação de público na cidade e da intenção de cuidar 

da cultura como um todo. Falou da visita que será feita ao Museu 

da Imagem e do Som em São Paulo e da reunião com o Diretor do 

equipamento, para conhecer novas possibilidades. O Presidente do 

Concult considerou animadoras as palavras do Secretário, falou das 

dificuldades  na  efetivação  das  reuniões  e  que  a  presença  do 

Secretário e sua equipe trará com certeza um novo ânimo para o 

Conselho. Ainda de posse da palavra o Presidente passou para o 

segundo item de pauta que teve a finalidade de preparar as pré-

conferências do próximo biênio, com a formação de uma comissão 

de  trabalho  que  teve  a  seguinte  composição: Presidente:  Luiz 

Alcino Pereira de Carvalho,  Secretário: Selma Ornelas de Souza, 

Membros:  Sérgio Willians dos Reis,  Thiago Wiggert,  Murilo Netto 

Gonçalves, Caio José Martinez Pacheco, José Vieira de Almeida, 

Raquel Rollo, Carlos José de Oliveira, Mauro Haddad Nieri, Antônio 

Geraldo Brito. O conselheiro Caio Martinez colocou que havia certa 

dificuldade na composição das diretorias e que a mesma não era 

democrática e com isso ocorreu o esvaziamento nas reuniões. O 

Secretário  falou  que  gostaria  de  trabalhar  com a  realidade,  que 

haverá  ampla  divulgação  das  pré-conferências  para  o 

fortalecimento  do  Conselho.  O  conselheiro  Murilo  colocou  suas 

experiências  no  Conselho  da  Juventude  e  que  algumas 

interferências  provocam  o  esvaziamento  dos  conselhos.  A 

Conselheira Raquel Rollo colocou o fato de que o esvaziamento do 

Conselho também se dá pela não oportunidade dos conselheiros de 
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participarem do Facult e que as regras devem ser repensadas. A 

reunião  da  comissão  ficou  acertada  para  acontecer  na  próxima 

reunião ordinária que será no dia 19 de fevereiro. 

O Presidente apresentou o calendário de reuniões do ano de 2013. 

Foi sugerido como item de pauta, pelos Conselheiros Caio Martinez 

e Raquel  Rollo,  um relatório  das duas ultimas edições do Facult 

incluindo  a  atual.  O  Conselheiro  Marcelo  Del  Bosco  colocou  a 

Secretaria  da  Cidadania  á  disposição,  como  se  trata  de  uma 

Secretaria  nova  está  aberta  a  ideias.  Conselheiro  Caio  Martinez 

convida  para  a  Mostra  Regional  do  Movimento  Teatral  -  Motim 

Teatral do dia 03 ao dia 08 de fevereiro. 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, 31 de janeiro de 2013.            

                             

Luiz Alcino Pereira de Carvalho

Presidente do CONCULT.

 

Sandra Maria dos Santos Petty.

Secretária do Concult.                                                                                          


