ATA DE REUNIÃO DO SETORIAL CARNAVAL E FESTAS POPULARES
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE NITERÓI
25 DE JUNHO DE 2020

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020, foi realizada reunião do Setorial
Carnaval e Festas Populares, convocada e realizada por meio virtual. Presentes o
Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Sr. Marcelo Mattos, o Coordenador de
....., Sr. Matheus Lima, as Subsecretárias Municipais das Culturas, Sras. Melissa ... e
Alba..., Sr. Miguel..., Sra. Cristina..., Sr. Conselheiro Titular Marleson..., o qual justificou
previamente que ingressaria na reunião após o seu início e, assim, previamente indicou
a Sra. Sônia Ferreira Soares para abrir e conduzir os trabalhos da reunião, o que foi aceito
pelos presentes. Os presentes concordaram com a pauta proposta pela Sra. Sônia, nos
seguintes termos: 1) Esclarecimentos e discussão dos projetos de lei municipal e federal
acerca do Auxílio Emergencial para o setor de Cultura; 2) Discussão acerca das duas
ações que foram aprovadas no âmbito da Conferência Municipal de Cultura, em
novembro/dezembro 2019, quais sejam: a inclusão no Orçamento do Município, em
2020 para vigorar em 2021, de recursos específicos para o Carnaval e o Samba (a
chamada “verba carimbada”) e a realização de projetos e oficinas ligados ao segmento;
e 3) informes gerais. Na abertura da reunião, a Sra. Sônia agradeceu aos gestores
presentes e à toda a Secretaria em geral, a oportunidade que o setor vem tendo de
apresentar suas demandas, sendo notável a receptividade por parte da gestão pública.
Quanto ao item 1 da pauta, a Sra. Sônia descreveu alguns pontos mais importantes dos
projetos de lei referidos, enfatizando, ao final, a importância de serem estabelecidos
critérios que atendam à realidade do setor, que possui, em sua maior parte,
trabalhadores informais e “invisíveis”. O Sr. Jair Ribeiro solicitou a palavra expôs a
posição da UESBCN, uma das duas ligas de escolas de samba de Niterói, segundo a qual
o cadastro deverá considerar as indicações e declarações feitas pelas escolas quanto aos
respectivos trabalhadores. As Subsecretárias das Culturas, Sras. Melissa e Alba, e o Sr.
Matheus Lima, informaram que a Secretaria das Culturas está organizando o cadastro e
estará atenta às demandas específicas do setor, de modo a abranger o maior número
possível de trabalhadores. Quanto ao item 2 da pauta, o Sr. Matheus Lima informou que
o Secretário tem ciência da proposta aprovada, de inclusão da verba orçamentária, e na
reunião que terá no dia 30 de junho próximo, na SEPLAG, o assunto será pautado. Com
relação à implementação de projetos e oficinas, no momento, tendo em vista a situação
de força maior da pandemia, ainda não é possível definir ações a esse respeito. Quanto
ao item final 3, o Sr. Jair Ribeiro pediu a palavra para informar que a liga UESBCN propõe
moção no sentido de que o carnaval de Niterói seja considerado patrimônio imaterial
da Cidade, proposta que será objeto de ofício a ser encaminhado oportunamente. O
Presidente da UESBCN, Sr. Marcelo Serpa, fez uso da palavra e disse que o carnaval da
cidade de Niterói é um patrimônio cultural e que, para as escolas de samba, quando
termina um carnaval, já se começa a preparar o carnaval do ano seguinte, pois o trabalho
é feito durante todo o ano. A Sra. Sônia encerrou a reunião enfatizando que as escolas

de samba têm uma grande importância para a Cultura do Município e o samba é a maior
e mais autêntica expressão popular do povo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada.

