Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às 19h, foi realizada na sede da Fundação de Arte
de Niterói/Secretaria de Cultura, na Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá, Niterói, RJ, reunião extraordinária do
Conselho Municipal de Cultura de Niterói. Às 19h30min instalou-se com o quorum necessário. O Presidente
do Conselho, Saddy Bianchin, abriu a reunião dando as boas-vindas a todas e todos e exaltando a
quantidade de pessoas presentes a mesma. O Poder Público deu informe sobre a convocação da reunião e
comunicou que já foi solicitado aos órgãos públicos a mudança ou confirmação dos seus representantes no
conselho. Também foi comunicado que o Superintendente Cultural, Victor De Wolf, será o Secretário
Executivo do Conselho. A pauta sugerida e aprovada foi a seguinte: I) Apresentação do Conselho para o
novo Secretário das Culturas; II) Calendário de reuniões para o ano de 2013; III) Informes. No ponto I, o
presidente do Conselho fez uma breve explanação da atuação no último período e das dificuldades que se
tinha com o antigo governo. As conselheiras Rita Dirr e Graça Porto também pediram a palavra para
acrescentar dados à fala do presidente. Logo em seguida a conselheira Graça Porto entregou ao Secretário
das Culturas, Sr. Artur Maia, o relatório de atividades produzido pelos conselheiros da Sociedade Civil. O
Secretário das Culturas então se comprometeu a ler todos os documentos entregues e apresentou a nova
gestão, as atividades que pretende desenvolver, a defesa pela valorização do conselho e solicitou que o
conselho faça uma visita com mais calma para poder inseri-lo em todas as questões pertinentes. Nesse
ponto, decidiu-se ainda que: a) o Conselho de Cultura propõe ao governo que seja criada uma pauta
positiva para a cultura da cidade, mudando a relação estabelecida pelo governo anterior; b) o Conselho de
Cultura propõe a realização de um seminário para dialogar sobre a importância do Sistema Municipal de
Cultura com a Sociedade Civil, Poder Público, Universidades, entre outros; além de solicitar que se faça uma
sensibilização com todos os gestores da Secretaria Municipal das Culturas e Fundação de Artes de Niterói
sobre o tema; c) o Conselho de Cultura propõe à Secretaria das Culturas que envie com a máxima urgência
para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei do Fundo Municipal de Cultura, já aprovado e enviado à
Procuradoria do Município no último ano; d) o Conselho de Cultura propõe que o governo elabore e envie
para a próxima reunião ordinária um anteprojeto de reformulação do conselho, transformado-o, entre
outros, em deliberativo; e) a Criação de uma Comissão para discutir estratégias de reativação das camaras.
No ponto II ficou decidido por manter a reunião ordinária do conselho na última quinta-feira de cada mês,
às 19h. No último ponto, III, o Superintendente Cultural da FAN passou brevemente os informes das metas
e ações da área cultural do município para o próximo período, dos compromissos assumidos pela nova
gestão e das pautas que serão tratadas pelo atual governo. Também relatou a difícil situação encontrada
pela atual gestão e os desafios postos para resolver os problemas encontrados. A reunião foi encerrada às
22h, ficando convocada a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura para o dia trinta e
um de janeiro de dois mil e treze (31/01/2013), às 19h, na sede da Fundação de Arte de Niterói/Secretaria
das Culturas.
Saddy Bianchin – Presidente
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Sady Bianchi (Artes Cênica); Joaquim Jorge (Artes Plásticas); GraçaLuz
Porto (Literatura); Fernando Paulino (Movimentos Sociais); Rita de Cássia Dirr (Produtores Culturais); Felipe
Ribeiro de Carvalho (Empresários); Claudio Salles (Secreraria de Cultura); Artur Maia (Secretário de Cultura)
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