Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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. O presidente Sady Bianchin e os
Conselheiros Almir Miranda e Fernando Paulino justificaram a ausência. Às 19h30min instalou-se a reunião,
uma vez que, apesar de não ter o quórum suficiente, por um conselheiro, os presentes decidiram por fazêla. Claudio Salles presidiu a sessão e 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 foi lida,
discutida e aprovada a ata da reunião anterior, corrigindo apenas a data do final, que estava errada. Os
pontos II e IV foram tratados como informes gerais e foram dados juntos. Claudio Salles deu informes
sobre reunião que teve com sambistas da cidade para resolver problema de poluição sonora nas casas que
têm samba, sobre o artista Tai Buerão, que foi levado para o Centro de Tratamento em Maricá, sobre o
Festival de Jazz e Blues que será realizado em agosto incluindo artistas de Niterói na programação, sobre a
revitalização da Banda Santa Cecília e sobre reclamação recebida de uma artesão de que a feira de
artesanato do Rink não está correta em relação ao local, horário etc., tendo ficado decidido dentro do
governo que o artesanato passará a ser cuidado pela Secretaria de Cultura, e não mais pelo Urbanismo;
Victor De Wolf apresentou as metas de um ano da FAN, quais sejam: proceder a modernização
administrativa da FAN (incluído o Ballet da Neltur/FAN e fim do RPA), lançar o Edital do Centro Petrobrás de
Cinema, sobre o qual haverá uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, dia 06/05, construir a Rede
Niteroiense dos Pontos de Cultura, com dez novos pontinhos e um pontão, criando um grupo interno ainda
esse ano, inaugurar um CEU das Artes em Jurujuba e conveniar mais dois CEUs e Reabrir o Teatro Popular.
Além disso, comentou sobre o show do Gil, o Viradão Carioca e seus desdobramentos, bem como o
aniversário de 25 anos da Sala José Cândido de Carvalho e da política de editais; Ana Paula Campos de
Almeida informou que a próxima reunião da Câmara de Literatura será no dia 06/05, na FAN, e parabenizou
a política de editais, assinalando que espera que se estenda à Niterói Livros e à Niterói Discos; Renan
divulgou que a reunião da Câmara de Música será no dia 13/05, às 19h, na FAN, e que no dia 27/04
acontecerá um evento no Convés chamado Camarada Música. Ainda, reforçou a necessidade dos editais e
comentou sobre a pista de skate na praça do PEC, ressaltando a necessidade de haver diálogo com os
skatistas; Flávio Candido parabenizou o evento de sábado e comentou a reunião de ontem da Câmara de
Cinema e Vídeo, na qual foi finalizada a proposta do edital de fluxo contínuo e também criaram propostas
para o Centro Petrobrás de Cinema. O Conselho solicita o contrato da Prefeitura com Petrobrás, bem como
acesso físico ao Centro Petrobrás de Cinema; Rita Diirr reforçou que o mandato do Vereador Leonardo
Giordano convocou audiência Pública sobre o Centro Petrobrás de Cinema para o dia 06/05, às 19h na
Câmara dos Vereadores e informou que haverá um encontro sobre Arte Livre, no mesmo local, dia 17/05,
às 14h. Ainda, informou sobre reunião que teve na APAE hoje, encaminhando pedido para apoio à
realização de um evento de arrecadação de fundos para a APAE, sobre o qual haverá nova reunião no dia
07/05. Por fim, comentando sobre o edital, mencionou a necessidade de se criar um escritório de apoio
para os produtores e artistas, salientando que o Conselho deve participar das curadorias e que se deve
pensar em possibilitar a inscrição de pessoas físicas; Moisés Faria informou que a reunião da Câmara de
Radiodifusão acontecerá amanhã, às 17h, na FAN, e convidou todos para o Fórum de Dança no dia 27/04,
às 10h, no MAC; Ludi Um questionou como é feita a seleção dos artistas do Circuito 4 Estações e do
Viradão, manifestando a crítica deste não contemplar os artistas da cidade. Comentou também sobre o
Festival de Jazz e Blues que vai acontecer, sugerindo a criação também de um festival de bandas
independentes; José, diretor de cultura da FAMNIT, deu informe sobre a nova direção e assinalou a
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necessidade de descentralização da cultura; Jansen Raveira reclamou da área reservada nos eventos/shows
e questionou quem pode vender ou não coisas em tais eventos, sugerindo, ainda, que se pense em oficinas
para os editais; Raphael Xavier defendeu que se crie transparência nos eventos e outras coisas relacionadas
à cultura, de forma que as pessoas participem da construção política; Walma Lucia apontou a necessidade
de se criar um mapeamento de artistas, produtores e agentes culturais; Mario Sousa assinalou a
necessidade de se pensar em editais diferenciados para os artistas da cidade. No ponto III, foi apresentada
a chamada pública do Arte na Rua, a qual foi debatida, teve algumas alterações sugeridas e aprovada.
Combinou-se por aproveitar a reunião extraordinária já convocada para o dia 09/05, às 19h no Jambeiro,
para discutir também a eleição do Conselho, ficando de . Acontecerão duas pré-conferências nos próximos
meses: em maio para debater o Fundo Municipal de Cultura, e em junho para debater a Lei de
Reformulação do conselho. Ficou acordado que será discutida na reunião extraordinária a proposta de
mudar a data da conferência para 05 e 06 de julho. A reunião foi encerrada às 22h, ficando convocada a
próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura para o dia vinte e três de maio de dois mil e
treze (23/05/2013), às 19h, no Solar do Jambeiro.

Claudio Sales – Presidente da sessão
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Flavio Candido (Cinema e Vídeo); Ana Paula Campos de Almeida
(conselheira em exercício da câmara de Literatura); Renan Gomes (Música); Moisés Farias das Chagas
(Radiodifusão); Felipe Ribeiro de Carvalho (Empresários); José Henrique Antunes (Secretaria de Educação)

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

