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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 16 
DE JANEIRO DE 2012.

Aos dezesseis dias do mês janeiro 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  17h40min,  justificando  as  ausências  dos  Conselheiros;  Flávia 
Sammarco (Seas), por estar em licença maternidade, Caio Martinez (Folclore 
e  Artesanato),  Fremar  Gávio  (Sefin),  Vitor  Cid  (Turismo),  Edna  Afonso 
(Artes Visuais), Denise Rosas (História e Memória) e Raquel Rollo     (Teatro 
e  Circo)  por  compromissos  profissionais,  Após  a  dispensa  da  leitura  e 
realizada a aprovação da ata, iniciaram-se os trabalhos com o segundo item de 
pauta; a alteração da titularidade do segmento de Livro e Literatura, agora 
com a  seguinte  composição;  Titular:  José  Vieira  de  Almeida  e  Suplente: 
Bruno Yuri Fracchia. No terceiro item de pauta; Cronograma de atividades do 
ano de  2012;  o  Conselheiro  Leandro  Taveira  sugeriu que fosse  feita  uma 
reunião com os interessados, para formalizar uma proposta de ações do Facult 
e que esse documento, depois de apreciado pelo Conselho, fosse enviado ao 
Gabinete da Secult. Ficou acertado que a reunião seria dia 24/01/2012 às 15 
horas.  Dentro  dos  assuntos  gerais  a  Conselheira  Rita  Roriz  (Seges)  foi 
indicada  para  a  representação  do  Concult,  no  Comitê  ODM-Objetivos  do 
Milênio, cuja solicitação foi enviada ao Conselho através do ofício 114/2011-
CGP-E-Circular. O Presidente do Concult pediu informações à Conselheira e 
Coordenadora  dos  cursos  da  Secult,  Hedda  Maria,  quanto  ao  período  de 
inscrições e demais assuntos pertinentes, a mesma deu relevantes informações 
sobre o funcionamento dos cursos, da didática e iniciação cultural dos alunos 
nas artes integradas que observa a tendência do aluno a um ou outro segmento 
artístico  disponível  no curso.  Com a  palavra,  o  Conselheiro  Paulo Renato 
falou  sobre  as  dificuldades  com  o  orçamento  e  repasse  para  o  Facult, 
comparativamente a outras cidades do estado de São Paulo e fora dele. O 
Conselheiro Paulo Nelson (Semam) propôs que fosse estudada uma forma de 
recolher fundos para melhorar os valores que seriam aplicados em projetos 
culturais.  Ainda dentro do item dos assuntos gerais o Conselheiro Leandro 
Taveira  (Teatro  e  Circo)  explanou  sobre  o  FESTA  –  Festival  de  Teatro 
Amador,  toda dinâmica  de execução e  que estão acontecendo reuniões no 
Teatro Aberto às terças feiras, 19h30 min. Conselheiro José Vieira (Livro e 
Literatura)  foi  indagado a  respeito  do andamento  do Projeto Momento  do 
Autor  e  informou  após  o  processo  das  inscrições,  com  aproximadamente 
40(quarenta) inscritos e seleção. A próxima edição do Projeto Momento do 
Autor  será  na  Semana  Rui  Ribeiro  Couto,  o  conselheiro  Paulo  Renato 
(Promoção e Produção Cultural) questionou a periodicidade do projeto em 
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questão que poderia ser ampliada e assim comtemplaria um maior número de 
autores.  Ainda  dentro  dos  assuntos  gerais,  foi  informado  o  período  de 
inscrições  para  o  Projeto  Ademar  Guerra.  Com  a  palavra,  o  Conselheiro 
Ubirajara propôs a elevação do preço do ingresso dos desfiles de carnaval, 
que  reverteria  em  prol  para  o  Fundo  de  Cultura,  e  propôs  também  a 
modificação do concurso de Cidadão e Cidadã Samba pra que este seja mais 
justo e transparente. A Conselheira Marilyn convidou a todos para a estreia, 
no Teatro Coliseu, do espetáculo “Malandragem” e explanou sobre a captação 
de  recursos  para  a  viagem  dos  grupos  de  dança  para  Nova  Iorque.  O 
Conselheiro  Leandro  Taveira  falou  sobre  os  eventos  do  “Festa”,  o  Vice 
Presidente,  Walter  de  Carvalho,  juntamente  com  o  Conselheiro  Ubirajara 
convidaram a  todos  para  o  evento  tradicional  do  Dia  de  Iemanjá,  no  dia 
02/02/2012, enfrente ao Aquário, com parte terrestre e marítima. De posse da 
palavra, o Conselheiro Leandro Taveira informou que está representando a 
cultura,  como  sociedade  civil,  no  Conselho  Municipal  da  Juventude  e 
comunicou que a  vaga de suplente  está  sem representação.  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, 16 de janeiro de 2012.                                              

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


