Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e treze, às 19h, foi realizada no Solar do Jambeiro, Ingá,
Niterói, RJ, reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Niterói. Às 19h30min instalou-se com o
quórum necessário e trinta e seis (36) presentes. 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. O Presidente Sady
Bianchin abriu a reunião apresentando a pauta. No ponto I foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião
anterior. No ponto II, o conselheiro Flavio Candido informou que a câmara de cinema e vídeo tem tido
reuniões semanais, ordinariamente, nas quartas-feiras, às 20h, no Campus Avançado, onde foi debate,
entre outros, o projeto de edital de fluxo contínuo, o qual foi apresentado à FAN ontem, propondo
mudanças paradigmáticas no acesso aos recursos para a sociedade civil. Ainda, solicitou posição do
Conselho quanto ao Centro BR de Cinema, para que seja transformado em Centro de Cultura
Contemporânea; O conselheiro Almir Miranda comentou que na última reunião foi lançada a proposta de
reformulação do Conselho, falando da necessidade de retomada desta pauta, bem como informou que o
GT de Mobilização fechou a proposta de Encontro Municipal da Cultura e que esteve no encontro regional
realizado pela Secretaria Estadual de Cultura; o conselheiro em exercício Raphael Xavier explicou o motivo
de ter se ausentado das reuniões nos últimos tempos e que está de volta ao dia a dia do Conselho. Foi dado
informe sobre a reunião da câmara de música com a presença do coordenador da Niterói Discos, onde
discutiram editais para a área; o conselheiro José Henrique Antunes falou sobre o lançamento da nova
UMEI na Vila Ipiranga e sobre o projeto junto à SECAD-MEC da escola de gestores de curso de gestão, que
serão oferecidos a onze municípios, orientando quem estiver interessado a procurar o professor Henrique;
Andrea Ferreira deu informe sobre os 100 dias da Secretaria de Cultura: o Projeto Aprendiz foi triplicado,
estando agora em 10 escolas municipais, bem como está iniciando o Aprendiz MPB; o Sistema Nacional de
Cultura foi assinado e oficiado; a partir do próximo dia 19 começa o primeiro evento, na praça da
Cantareira, do Corredor Cultural, o qual já está mapeado; Quanto às metas de um ano de cada Secretaria, a
de Cultura tem o Corredor Cultural, a ser iniciado com a revitalização da praça da Cantareira, a Niterói
Discos, que lançará sete discos ainda este ano, o Festival de Jazz e Blues, que será em novembro para
alcançar o aniversário da cidade, a abertura do Museu Janete Costa e o Circuito Quatro Estações da Música,
que será iniciado com um show do Gilberto Gil em 07/04, no pátio do Teatro Popular; o conselheiro Sady
Bianchin anunciou o Café com Teatro, no Café do Teatro Municipal, no último sábado do mês, às 17h;
Victor De Wolf deu informes sobre: a comemoração informal do aniversário da Companhia Municipal de
Ballet da Cidade de Niterói, na próxima terça-feira, dia 02/04, às 10h no Teatro Municipal; o evento do
show do Gilberto Gil, no dia 07/04, a partir das 18h; a realização do Viradão Cultural na cidade, de 12 a 14
de abril, em parceria com a Globo; o andamento da construção da Praça do PEC e, por fim, que o Centro
Cultural dos Correios terá uma interface com Niterói. No ponto III, em relação ao GT de Mobilização, a FAN
contratou um consultor para tratar das questões de Sistema e Planos de Cultura. Decidiu-se por um
encontro de dois dias: em 17/04, das 19h às 21h, no Teatro Municipal, informativo sobre o que é o sistema;
no dia 20/04, das 09h às 17h, no Liceu Nilo Peçanha, discussão por setorial. Ainda, marcou-se a data de
04/04, às 19h, na FAN, para conversar sobre essas questões, ficando deliberado que o plano não será
tratado nessas pré-conferências. Foi solicitado ainda que seja visto o espaço físico para o Conselho e a
verba existente na secretaria para o Conselho. No que diz respeito aos conselheiros para o comitê de
seleção do projeto Arte na Rua, foram escolhidos Felipe Carvalho, Almir Miranda e Joaquim Jorge; Quanto
ao Centro Petrobrás de Cinema e a solicitação de uma posição do Conselho sobre a sua transformação em
Centro de Cultura Contemporânea, propôs-se chamar os responsáveis para um debate que priorize o tema,
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em uma reunião extraordinária do Conselho, no dia 09/05, às 19h, no Jambeiro, convidando um
representante do Caminho Niemeyer, Andre Diniz, Arthur Maia e Fabiano Gonçalves. No ponto IV, foi
discutido de sempre convidar membros do governo para virem ao conselho debater os temas de interesse
dos mesmos; foi feita crítica de que os bares, restaurantes e comércios da Cantareira não foram consultado
do projeto do Corredor Cultural; Renato Almada falou sobre sua função e os desafios de sua gestão, sobre a
necessidade de que o Conselho se posicione sobre a memória da cidade, bem como sobre pensar em locais
distintos para reuniões, ocupando espaços pela cidade; Foi solicitado que o Secretário de Cultura apareça
nas reuniões, bem como o presidente da FAN; Decidiu-se ainda neste ponto comunicar a todos os
conselheiros o quanto custa à Fundação de Artes de Niterói a contratação do Consultor até o final da
segunda-feira, bem como solicitar o parecer da Lei do Fundo Municipal de Cultural a ser disponibilizado a
todos que desejarem. Joaquim Jorge se posicionou contrariamente à contratação do consultor. O
Secretário de Cultura Artur Maia justificou ausência por ter um compromisso prévio fora do estado. A
reunião foi encerrada às 22h, ficando convocada a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de
Cultura para o dia vinte e cinco de abril de dois mil e treze (25/04/2013), às 19h, no Solar do Jambeiro.

Sady Bianchin – Presidente
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Sady Bianchi (Artes Cênicas); Joaquim Jorge (Artes Plásticas); Flavio
Candido (Cinema e Vídeo); Fernando Paulino (Movimentos Sociais); Raphael Xavier (Conselheiro em
exercício da câmara de Música); Almir Miranda (Produtores Culturais); Felipe Ribeiro de Carvalho
(Empresários); José Henrique Antunes (Secretaria de Educação); Andrea Ferreira (suplente da Secretaria de
Cultura)

Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá, Niterói, RJ
www.culturaniteroi.com.br (21) 2621-5050

