Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e três de fevereiro do ano de
dois mil e dezesseis, a Câmara Setorial de Teatro e Circo reuniu-se em
Assembleia Geral no Museu Janete Costa, para discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: Pauta: 1) Explicações sobre o Conselho de Cultura
e a Lei Municipal de Cultura; 2) Pauta do Teatro Municipal de Niterói; 3)
Pauta do Solar do Jambeiro e, 4) Informes e assuntos gerais. O 2
Conselheiro Fabio Fortes abriu a sessão presidindo a mesa e convidou algum
presente para secretariar, e Carlos Fracho foi indicado, aceitando. Passando
ao Primeiro Item, o Presidente da mesa convidou para a fala o Presidente do
Conselho Municipal de Cultura Renato Almada, que fez uma explanação sobre
o atual Conselho, informando que qualquer um pode participar da Câmara
Setorial com poder de voto, já que está extinta a obrigatoriedade do delegado
como na gestão anterior. Ficou decidido que haverá aviso sobre as reuniões da
Câmara e de regulamentação da Lei de Cultura através do Facebook e
whatsap. Também se decidiu que a reunião da Câmara Setorial será sempre
bimestral na terceira segunda feira do mês no Museu Janete Costa. As Atas
serão sempre publicadas. Decidiu-se também reunião no dia 14 de março para
apresentação e entendimento da Lei. Segundo Item, Informes: posse do
Conselho Municipal de Cultura no dia vinte e oito de fevereiro no Solar do
Jambeiro das dez as dezessete horas. Terceiro Item: As vinte e uma horas e
cinquenta minutos foi pedido mais trinta minutos para os pontos que faltam. E
proposto uma reunião dos funcionários e direção do Teatro Municipal a fim de
ter uma contagem da pauta. Quarto Item, edital do Jambeiro: Eleusa
Mancini informa sobre o pronunciamento de Ricardo Lyra Jr. Que pretende
agir juridicamente. O superintendente da Fundação de Artes FAN, Victor de
Wolf faz um balanço de pagamentos da FAN a teatro nestes três anos.
Leonardo Simões comenta a critica feita a Vitor de Wolf sobre os pareceristas
do edital do Solar do Jambeiro
Não havendo mais tempo para
outras ações o Presidente da Mesa, Fabio Fortes, deu por encerrada a
Assembleia, ficando agendada nova convocação para o dia quatorze de março,
às dezenove e trinta horas, no Museu Janete Costa. Nada mais tendo a tratar
foi lavrada a presente Ata que vai assinada por mim, Carlos Fracho, Secretário
e pelo Presidente da reunião, Fabio Fortes.
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