ATA DE REUNIÃO BIMESTRAL DO SETORIAL DO SETORIAL DE CARNAVAL E FESTAS POPULARES,

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete foi realizada reunião do setorial de
carnaval e festa populares no Ceppir – rua cônsul Francisco cruz – centro – Niterói , com inicio
as dezesseis horas. A fala de abertura ficou a cargo da Conselheira Cristiane Pret, que
agradeceu a presença de todos e leu os itens discutidos na conferencia de cultura distribuindo
para os integrantes copias do mesmo para apreciação, os pontos foram levantados e aspectos
importantes questionados e aclamado a possibilidade de o Carnaval passar para a Secretaria
de cultura defendendo que os aspectos culturais deveriam ser separados do produto carnaval,
pois hoje em nosso Município se faz Carnaval pela empresa de Turismo NELTUR, a Conselheira
levará ao conselho e solicitará ajuda nesse sentido. Outro tema levantado foi a proximidade do
carnaval e o envolvimento do Setorial, foi esclarecido que não houve apresentação a empresa
responsável pelo carnaval NELTUR mais imediatamente foi enviada uma mensagem ao
Presidente do Conselho que foi atendida de pronto, por se tratar de um prazo decadencial, o
mesmo se comprometeu em ajudar ao setorial, pois foi criada pela tal empresa uma Comissão
de Carnaval onde a sociedade civil não participa e demais eventos que o Setorial toma
conhecimento tardio. Resta registrar a ausência do Suplente Jair Sarzedas por motivos não
apresentados e a presença dos participantes, conforme lista de presença que será entregue na
próxima reunião do Conselho, registramos a presença de um representante da UESBCN
(entidade que possui 32 agremiações na cidade de Niterói) Jair Ribeiro; a representante do
SAMBAQUIS (liga do Blocos de Niterói) Rita Diir; Mestre Zezeu (atuante no seguimento de
Capoeira e Conselheiro de Cultura); Janaina Lima (coordenadora de um abrigo do nosso
Município); Rodrigo (suplente do Elizeu ); Foi encerrada reunião as 19h e modificado o
agendamento das reuniões bimestrais para as segundas Segundas-feiras dos meses de
abril/Junho/Agosto/Outubro/Dezembro do ano de dois mil e dezessete.
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