
1

 

ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTOS REALIZADA 
AUDITÓRIO DO MISS – MUSEU DA IMAGEM E DO 
SOM DE SANTOS, EM 14 DE FEVEREIRO DE 2012.

Aos quatorze dias do mês fevereiro de dois mil e doze 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,  Sr.  Nivio  José  Gomes  Mota  iniciou  a  reunião  às 
17h30min, após a dispensa da leitura e realizada a aprovação da ata, 
iniciaram-se os trabalhos com o segundo item de pauta;  a leitura 
pelo Presidente de carta elaborada por Conselheiros, com propostas 
à Secult quanto ao cronograma e regulamento do Facult III. Após a 
aprovação da mesma pela plenária, seria enviada através de ofício, 
ao Secretário da Cultura. No terceiro item de pauta; assuntos gerais, 
O Presidente informou a solicitação da Seduc, quanto à indicação de 
representante  do  Concult  para  compor  o  Fórum  Municipal  de 
Acompanhamento da Aplicação da Lei Federal nº 10.639/2003, que 
dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  temática  Histórica  da  Cultura 
Africana e Afro-brasileira no currículo escolar das escolas públicas 
e privadas,  sendo o Conselheiro  Ubirajara Hilário  escolhido para 
esta composição. Ainda dentro da pauta, a Conselheira Rita Roriz, 
representante  deste  Conselho  no  Comitê  ODM,  colocou  que  os 
representantes  do referido Comitê  solicitaram espaço na próxima 
reunião ordinária, sendo a mesma agendada para o dia 20/03/2012. 
O  Conselheiro  Leandro  Taveira  falou  da  necessidade  de  serem 
retomadas as propostas das Pré Conferências, falou também de sua 
participação no Conselho da Juventude e do pedido de informações 
a  respeito  da  situação  e  utilização  da  Concha  Acústica,  sendo 
enviado um ofício ao Secretário de Cultura com essa solicitação. 
Ainda com a  palavra,  explanou  sobre  a  organização  do  FESTA, 
festival importante de nossa cidade, para o ano de 2012. O Conselho 
também  solicitou  o  envio  de  ofícios  sobre  o  levantamento  do 
cronograma  das  apresentações  do  Facult  I  e  do  processo  de 
tombamento do Festival de Música Nova, junto ao Condepasa. 
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O Conselheiro Júnior Brassalotti explanou sobre produção local que 
terá  como  tema  os  relacionamentos  humanos,  tomando  como 
cenário os canais da cidade, fez também uma doação de livros que 
serão encaminhados às bibliotecas por meio deste Conselho. 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 Concut, Nívio José Gomes Mota.

                                              

  
Santos, 14 de fevereiro de 2012.        

                                      

Sandra Maria dos Santos Petty                   Nívio José Gomes Mota   
Secretária do CONCULT                         Presidente do CONCULT 


