Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos vinte e sete dias do mês de junho 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
justificou ausência por motivos de falecimento familiar. Às 19h40min instalou-se a reunião com quorum. A
presidência da sessão foi exercida pelo Conselheiro Joaquim Jorge 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 a ata foi lida pelo secretário executivo, sendo solicitado a inclusão da
justificativa de ausência do mesmo nas reuniões extraordinárias, o que foi acatado por todos. No Ponto II,
o conselheiro Moyses Faria Chagas (radiodifusão) fez o relato da reunião da Câmara de Radiodifusão,
expondo o debate acerca da proposta do calendário da conferência e propondo alterações em suas datas;
na questão das demandas, solicitou que sejam cumpridas aquelas elencadas pela mesma, como: enviar
informe sobre a existência do Conselho e de sua Câmara, em papel timbrado do Conselho, para as
empresas de radiodifusão, convidando-as para participar dos debates, a saber: Faculdades de Comunicação
Social, Empresas de Radiodifusão instaladas na cidade, NPD e demais organizações governamentais e não
governamentais que tenham a prática da radiodifusão. A próxima reunião da Câmara será em 02 de julho,
às 18h, na TV Universitária. O conselheiro Flavio Candido (cinema e vídeo) falou da escolha do conselho
gestor do NPD, que ainda não teve nenhuma reunião, uma vez que as manifestações do país têm tomado a
pauta. A próxima reunião da Câmara de Vídeo será na 4ª feira, dia 03 de julho. A conselheira Graça Porto
(literatura) informou que a próxima reunião da Câmara de Livro e Literatura será na segunda-feira, dia 01
de julho, às 19h. O conselheiro Almir Miranda (produtores culturais) reclamou que toda a documentação
solicitada na Audiência Pública ainda não foi enviada ao Conselho conforme combinado pelo Vereador
Leonardo Giordano, sendo respondido pelo secretário executivo que a FAN ainda não respondeu ao
requerimento de informação da Câmara de Vereadores. Também foi requerido que tais documentos
também sejam disponibilizados no site da Fundação. Além disso, foi demandado o envio dos documentos
deliberados na reunião extraordinária e pelo GT acerca do convênio do Centro Petrobrás de Cinema, o
projeto de captação de recursos da Petrobrás, o projeto estrutural idealizado pelo arquiteto Oscar
Niemeyer, o escopo de uso do projeto, plano de negócios, memorial descritivo do projeto, planta baixa
impressa e digital. Foi reclamado também por todos os conselheiros presentes sobre o uso da Cantareira,
da ilegalidade do uso do solo e da utilização do patrimônio público de maneira errada, solicitando que o
governo municipal responda, de forma oficial, o que tem sido feito pela atual gestão governamental para
combater a ilegalidade no local. O conselheiro Renan Gomes (música) justificou sua ausência na reunião
anterior por motivos profissionais e convocou reunião da Câmara de Música e de Dança para a próxima
quinta-feira, às 19h, local a definir. Falou sobre os eventos que estão sendo realizados, reclamou também
do não envio dos documentos pela Secretaria de Cultura e pediu que as reuniões tenham pauta mais
específica. O conselheiro Wagner Morgan (instituições de ensino superior) falou sobre o levantamento que
fez acerca do patrimônio na década de 70, da Norival de Freitas, do Teatro Municipal, entre outros.
Solicitou informação acerca da existência ou não de livro do tombo na cidade, levantando a problemática
acerca da existência de dois conselhos: o de cultura e o de patrimônio. A conselheira Tuca Cerícola (artes
cênicas) solicitou que se desmembrem o circo das artes cênicas na reformulação da lei do conselho, bem
como solicitou mudança nas reuniões ordinárias do conselho para as segundas-feiras. A conselheira Ana
Paula (literatura) falou sobra a reunião da semana anterior de mobilização da conferência, solicitando que
a discussão do Fundo Municipal de Cultura seja retomada a partir do debate do ano anterior, do projeto já
feito. Almir Miranda (produtores culturais) solicitou também que seja disponibilizado a todos os(as)
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conselheiros(as) a minuta que foi encaminhada no ano passado sem, segundo o mesmo, ter passado pela
aprovação do conselho. O conselheiro Flavio Candido (cinema e vídeo) falou sobre a não publicação em
diário oficial do resultado do edital Arte na Rua, pelo que o representante da FAN pediu desculpas,
admitindo o equívoco, e comunicou que será publicado no Diário Oficial de sábado. O conselheiro Joaquim
Jorge (artes plásticas) também falou sobre os documentos que ainda não foram entregues pelo governo. A
conselheira Adriana de Holanda (movimentos sociais) justificou a ausência do conselheiro titular, por estar
presente na manifestação do Rio de Janeiro, e comunicou que a próxima reunião da Câmara de
Movimentos Sociais será amanhã, às 20h, na rua Paço da Pátria, 30, casa 03. No Ponto III a Secretaria de
Cultura apresentou como expediente a conferência Municipal de Cultura, sobre a qual se decidiu:
acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de agosto; a comissão organizadora será composta por Wagner Morgan,
Ludi Um, Vinicius Messina, Renan Gomes, Renato Cruz, Joaquim Jorge, Rita Diirr e demais membros do
poder público que serão indicados pela Secretaria de Cultura. As reuniões da comissão acontecerão todas
as quartas-feiras, às 19h, na sede da FAN. Também foi demandado que se solicite a todas as secretarias que
indiquem representantes para essa comissão. A reunião foi encerrada às 21h40min, conforme decisão
inicial, ficando convocada a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura para o dia vinte e
cinco de julho de dois mil e treze (25/07/2013), às 19h, no Solar do Jambeiro.

Joaquim Jorge – Presidente em exercício
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Moysés Faria Chagas (Radiodifusão); Flavio Candido (cinema e vídeo);
Graça Porto (Literatura); Almir Miranda (Produtores Culturais); Renan Gomes (Música); Wagner Morgan
(instituições de ensino superior); Tuca Cerícola (artes cênicas em exercício); Rita Diirr (Câmara dos
Vereadores em exercício); Felipe Ribeiro de Carvalho (Empresários);
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