Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos trinta e um 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 ordinária do
Conselho Municipal de Cultura de Niterói. Às 19h30min instalou-se com o quorum necessário. A pauta foi a
seguinte: I) Leitura, discussão e aprovação da ata de reunião anterior; II) Comunicações da Presidência e
dos demais integrantes do Conselho; III) Leitura, discussão e decisão dos processos e expedientes e; IV)
Apresentação de temas gerais. No ponto I, o secretário executivo do Conselho leu a ata da reunião anterior,
que foi discutida e aprovada pelos presentes. No ponto II, o presidente do Conselho, Sady Bianchin
anunciou que em 31/03 fará o encontro “Golpe não, revolução sim” e cobrou do governo uma resposta
sobre um encontro de Niterói com Niterói. O conselheiro Joaquim Jorge pediu esclarecimentos sobre a
secretaria executiva do Conselho, se poderia incluir representantes da sociedade civil, o que foi respondido
com a leitura da Lei de Criação do Conselho, segundo a qual somente o Poder Executivo pode compor a
secretaria executiva. Em seguida, o conselheiro Renan Gomes relatou o evento a ser organizado no
carnaval, processo ao qual a câmara de música tem auxiliado. O conselheiro José Henrique noticiou que é o
novo presidente da Fundação Municipal de Educação, anunciando a ampliação da rede, em especial para
educação infantil, e a revitalização do Aprendiz, solicitando, ainda, auxílio ao Conselho para repensar o
“Férias Nota 10”. O representante da Secretaria Municipal de Cultura, Claudio Salles, informou a pretensão
de expandir o projeto Aprendiz para outras áreas artísticas, abrangendo, além da música clássica, a
popular. Por fim, o representante da Câmara de Vereadores Leonardo Giordano noticiou uma reunião na
Câmara para discutir as questões de segurança dos espaços culturais da cidade. No ponto III, decidiu-se
que: a) a data da Conferência Municipal de Cultura será 28 e 29 de junho; b) sobre o Edital do Circuito
Popular de Cultura, o Conselho vai participar da construção do edital e da curadoria, para o que será
marcada uma reunião para o acompanhamento do processo, com os conselheiros Graça Porto, Rodrigo
Correia, Joaquim Jorge e Renan Gomes; c) em relação às reuniões do Conselho, estas ocorrerão sempre às
19h da última quinta-feira de cada mês no Solar do Jambeiro; d) no que diz respeito à publicação das atas,
ficou acordado que serão publicadas no site, com voto contrário do conselheiro Joaquim Jorge; quanto à
mudança de conselheiros, informou-se que pessoas nomeadas no Poder Público não podem ocupar vaga
da sociedade civil, pelo que deverão ser encaminhadas as trocas dos conselheiros; será enviado novo ofício
aos órgãos, com prazo, solicitando a indicação dos Conselheiros do Poder Público; a mudança de
conselheiro da Câmara de Cinema e Vídeo será tratada na próxima quarta-feira, às 20h, no Campus
Avançado; Ana Bartira e Alex Freytas serão oficiados para saber se pretendem assumir a Câmara de Dança,
caso contrário, deverão ser aguardadas três reuniões legais para mudar; Wagner Morgan será oficiado
sobre a titularidade da Câmara das Instituições de Ensino Superior; Almir Miranda será oficiado sobre a
titularidade da Câmara dos produtores Culturais e Moisés Farias será oficiado para responder se pretende
assumir a Câmara de Radiodifusão e, em caso de negativa, será convocada reunião da respectiva câmara.
No último ponto, IV, foram apresentados os temas gerais e, em especial, foi debatida a atuação do Grupo
de Trabalho para mobilização das Câmaras Setoriais, apresentando algumas demandas já levantadas como
a produção de uma cartilha virtual sobre o conselho e a realização de encontros temáticos, deicdiu-se
também que na próxima reunião este será o primeiro ponto de pauta. Além disso, foram dados os
seguintes informes: dia 25/03 a Ministra da Cultura virá a Niterói assinar a segunda fase da inclusão de
Niterói no Sistema Nacional de Cultura; o governo municipal lançará edital para novos pontos de cultura na
cidade; o projeto e obra da Praça do PEC já está sendo retomado pela atual gestão; no dia 07 de Abril será
inaugurado o Teatro Popular; serão incluídas as reuniões do conselho de cultura na agenda cultural; o
governo municipal está revisando a segurança de todos os equipamentos culturais; a construção de um
novo centro cultural na Região Oceânica está sendo estudada junto com a Secretaria Estadual do
Ambiente; incluir os antigos conselheiros na lista de e-mails da convocatória da reunião, no sentido de
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estimular maior participação; foi solicitado a inclusão do Conselho de Cultura na discussão sobre o Centro
Petrobras de Cinema; foi proposto de reaver a decisão da conferência sobre o Colégio Brasil e o Teatro
Leopoldo Fróes. A reunião foi encerrada às 22h, ficando convocada a próxima reunião ordinária do
Conselho Municipal de Cultura para o dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze (28/02/2013), às 19h,
no Solar do Jambeiro.

Sady Bianchin – Presidente
Victor De Wolf – Secretário Executivo
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