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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 21 
DE AGOSTO DE 2012.

Aos vinte um dias do mês agosto 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,  Nívio  José  Gomes  Mota  iniciou  a 
reunião às 17h50min, após a dispensa da leitura e realizada a aprovação da 
ata,  iniciaram-se  os  trabalhos.  O Presidente  do  Concult  explanou  sobre  a 
organização do Mirada, festival de organização do SESC, o conselheiro Caio 
Martinez expôs suas ideias a respeito deste evento na cidade, juntamente com 
a Conselheira Rita Roriz e Raquel Rollo que falaram da pouca participação de 
grupos locais  neste evento.  O Presidente colocou aos conselheiros assunto 
importante sobre a saída de dois conselheiros representantes do segmento de 
Livro e Literatura, e Dança e Movimento. No caso do segmento de Dança e 
Movimento  o  terceiro  nome  indicado  na  VI  Conferência  a  Sra.  Priscila 
Costacurta substituirá o Sr Junior Brassalotti, no caso do segmento de Livro e 
Literatura,  não  existem  nomes  para  a  substituição  sendo  necessária  a 
publicação de um edital de chamamento público para esse fim. O Presidente 
informou  que  os  conselheiros  receberiam  cópia  do  edital  e  a  data  da 
publicação no Diário Oficial. A data da eleição dos interessados em suprir a 
vacância, será na data da próxima reunião do Concult no dia 18 de setembro. 
Ainda de posse da palavra, o Presidente informou que através de ofício da 
Dearti, foi solicitado que nas próximas Conferências fossem disponibilizados 
intérpretes de Libras para dar acessibilidade ao participante com deficiência. 
Em reunião passada foi enviado através do conselho, uma manifestação do 
grupo teatral para esclarecimentos a respeito da Escola de Artes Cênicas e a 
resposta desta solicitação,  nos foi enviada para que os interessados tomem 
conhecimento da resposta dada através da Secretaria de Cultura. Com a posse 
da palavra o Conselheiro Paulo Araújo informou aos conselheiros sobre lei 
que tramita na Câmara sobre uma intervenção ecológica, com a distribuição 
de mudas de árvores em quantidade relacionada ao número de participantes 
em eventos   dentro  dos  espaços  públicos,  com objetivo  de   arborizar  da 
cidade. O Conselheiro Junior Brassalotti informou que já teve contato com 
essa Lei no último evento de seu grupo e da dificuldade para saber como 
resolver  as  questões  propostas.  O  Presidente  do  Concult  solicitou  ao 
Conselheiro  Paulo  Araújo  a  minuta  da  Lei  para  melhor  entendimento  da 
mesma, solicitando também que o Conselho tomasse conhecimento da data 
em que essa Lei tramitaria na Câmara dos Vereadores. Ainda de posse da 
palavra o Presidente comunicou sobre o debate que os componentes do Curta 
Santos  promoverão  no  dia  22  de  setembro  no  Cine  Roxi,  com  os 
prefeituráveis, com tema focado na cultura de Santos.
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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 
Nívio José Gomes Mota.

  
Santos, 21 de agosto de 2012.            
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