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Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas, realizou-se
no auditório da Biblioteca Pública Estadual, à Avenida João Batista Parra, 165, Praia
do Suá, Vitória/ES, a centésima quarta Reunião Ordinária do Conselho Estadual de
Cultura do Estado do Espírito Santo, com as presenças do Secretário de Estado da
Cultura, João Gualberto Moreira Vasconcellos - Presidente do CEC; e dos
conselheiros: Bernadette Rubim Teixeira - Câmara de Artes Visuais; Igor Pontini
Mesquita - Câmara de Audiovisual; Matusalém Dias de Moura e Valentina Ivanovna
Krupnova - Câmara de Literatura e Biblioteca; Igor da Silva Erler - Câmara de
Patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos; Geovan João Alves da Silva Câmara de Bens Imateriais; Hudson Braga - Região Metropolitana da Grande
Vitória; Henrique Luiz Custódio - Região Centro-Norte; Lilia Jonat Stein e Dulciele
Stein Suela - Região Serrana; Mirtes Ângela Moreira Silva – SEDU; e Giulianna
Calmon Faria - IEMA. Após a verificação, havendo quórum, às quatorze horas e
vinte minutos, a Secretária Executiva do CEC cumprimentou a todos e abriu os
trabalhos, com o primeiro ponto da pauta, aprovação da Ata da 103ª reunião
ordinária do Conselho Estadual de Cultura. Certificou-se de que todos haviam
recebido a Ata e feito a leitura. Informou que, haviam sido feitas todas as correções
solicitadas por email. Não havendo manifestações contrárias, colocada em votação,
a Ata da 103ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Cultura foi aprovada por
unanimidade, pelos conselheiros presentes. Passando ao item seguinte da pauta,
análise e deliberação dos Pareceres das Câmaras Técnicas: Câmara de Patrimônio
Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos. A palavra foi franqueada para a arquiteta da
Secult, Mariana Menezes, para fazer a apresentação referente ao Processo nº
69555257, de solicitação de análise para instalação de corrimãos no Museu do
Colono, localizado em Santa Leopoldina. Mariana informou que a solicitação foi feita
para atender à Norma Técnica nº 10/2013, Parte 1 do Corpo de Bombeiros Militar
do Espírito Santo, no que se refere à Segurança Contra Incêndio e Pânico na
edificação que abriga o Museu do Colono. Disse que, são quatro escadas que
necessitam de corrimãos, para oferecer segurança aos usuários do Museu e mostrou
fotos da situação atual, explicando como seriam colocados os corrimãos e o material
a ser utilizado em cada uma delas. A seguir, o conselheiro Igor Erler fez a leitura do
Parecer, concluindo que a Câmara, considerando a necessidade de adequação do
edifício às normas técnicas de acessibilidade universal e prevenção e combate a
incêndio e pânico vigentes, recomendou o deferimento do pedido de instalação de
corrimãos nas escadas do Museu do Colono. Não havendo manifestações contrárias,
colocado em votação, o Parecer Técnico CEC nº 006/2018, emitido pela Câmara de
patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e Acervos foi aprovado por unanimidade,
pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, a Secretária Executiva constatou a
ausência de conselheiros representantes da Câmara de Patrimônio Ecológico,
Natural e Paisagístico, e informou que o item seguinte da pauta: solicitação de
autorização, encaminhada pela CESAN, para instalação de Rede Coletora de Esgoto
em Iriri, Anchieta, não poderia ser apresentado. Passando, então, ao item seguinte
da Pauta: Informes da SECULT. O Presidente iniciou sua fala informando o
afastamento da Diretora da Biblioteca Pública Estadual, Rita Maia e apresentando a
nova Diretora, Ana Maria da Silva. Pediu que ela falasse um pouco sobre o seu
trabalho, enquanto Diretora da Biblioteca Pública de Domingos Martins. A Diretora
Ana Maria explicou que o trabalho que realizou em Domingos Martins, foi
diferenciado e que contava com o apoio da comunidade, da gestão atual, e de
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outros parceiros. Disse que foi um trabalho inspirado em modelos de bibliotecas que
objetivam desconstruir o modelo tradicional das bibliotecas, pois, tenta acompanhar
a mudança dos séculos. Comentou sobre sua participação no Concurso Nacional de
Bibliotecas, em que recebeu dez computadores de última geração e dois anos de
curso, numa Fundação que representa a Fundação Bill e Mellinda Gates no Brasil.
Contou que, naquele momento, a biblioteca não tinha um espaço adequado, e que
com o apoio do Conselho Municipal de Cultura, conseguiram se mudar para o novo
espaço. Disse que, em Domingos Martins a Biblioteca vai para a rua ouvir as
pessoas, e que com esse movimento, conseguiram com que a Biblioteca fosse
considerada a única no Brasil, trabalhando inovação tecnológica e a questão dos
Direitos Humanos nos seus espaços, mais especificamente o empoderamento
feminino. Comentou que lá são oferecidos vários serviços, como: alfabetização
digital para idosos e mulheres, aulas de inglês, teatro, empréstimo de livros, rodas
de leitura e espaços para sociabilidade juvenil, e disse que conseguiu tudo isso
graças ao apoio da comunidade e dos parceiros. Concluiu, dizendo que hoje está
com uma proposta de mudança de trabalho, visando envolver a comunidade do
entorno e fortalecer as Bibliotecas Públicas do Estado, e disponibilizando o espaço
da Biblioteca Pública Estadual para todos que representam algum segmento da
cultura. A seguir, a Coordenadora de Comunicação da Secult, Carol Veiga, fez a
apresentação de algumas das ações da cultura, nos meses de abril e maio. Mês de
abril: abertura da Exposição “Mapas do Espírito Santo”, no Arquivo Público;
Lançamento do Livro “Pelas Mãos dos Avós” de Francisco Aurélio Ribeiro e a Palestra
“A Construção do Escritor”, com José Arrabal, na Biblioteca Pública Estadual;
Apresentação do “Concerto de Aves Marias”, no Santuário de Vila Velha, pela OSES;
Apoio ao Carnaval de Congo de Máscaras, em Roda D’água, Cariacica; a 7ª Bienal
do Livro, em Cachoeiro de Itapemirim; Exposição “A Música” de Dan Mendonça, no
SESI Arte Galeria; Festival Sérgio Sampaio, apresentação da OSES; Início da Préprodução do longa “Marraia”, do cineasta Diego Scaparo; o Espetáculo “O Caixeiro
da Taverna”, no Palácio da Cultura Sônia Cabral; Reunião Pública sobre o
Tombamento Histórico, realizada no Sítio Histórico de Itapina, para esclarecer
dúvidas sobre o tombamento; Lançamento do longa “Destino das Sombras”, de
Klaus’Berg; Dia Mundial da Criatividade, Parceria com o Espírito Criativo e SEBRAE
ES, no MAES; Prêmio “EDP nas Artes”, também no MAES; Lançamento do curta
“Braços Vazios”, de Daiana Rocha; Festa do Índio, na Aldeia Caieiras Velha, em
Aracruz; Início da divulgação das Pílulas sobre Memória e Patrimônio no Facebook;
Estreia do Cineclube Itinerante, em Anchieta; “De Terto para Berto - o mestre pede
passagem”, em Conceição da Barra, com a participação da OSES tocando com o
Ticumbi de São Benedito. No mês de maio: Sessão do Cineclube Afoxé, na Má
Companhia, Centro de Vitória; Visita Guiada “Tessitura em torno da Homero”, na
Galeria Homero Massena; Série “Concertos para a Família”, no Centro Cultural SESC
Glória; “Série Cinema Especial”, no Teatro Universitário da UFES; Reabertura do
Museu do Colono, em Santa Leopoldina; Festa “Raiar da Liberdade”, na Comunidade
Quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim; FORMEMUS - Formação
Mercado Musical, no Palácio Sônia Cabral; o Cineclubinho BPES, onde o setor
infanto-juvenil da Biblioteca exibe “Os Smurfs e a Vila Perdida“; A palavra como
Encantamento: uma leitura de “Momentos” de Ester Abreu e “Memória Peregrina”
de Jô Drummond e o Lançamento do livro: Práticas de leitura e escrita: Pontos e
Contrapontos na Formação do leitor, publicação organizada por Leticia Queiroz de
Carvalho, na Biblioteca Pública Estadual. Após a apresentação, o conselheiro Igor
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Pontini perguntou sobre o lançamento dos Editais 2018 e se será feito pela
plataforma digital. Carol informou que a previsão é para o dia cinco de junho, e o
Presidente informou que será pela plataforma digital “Prosas”, com exceção dos
Editais de Mestres. O Presidente fez um breve relato sobre a reabertura do Museu
do Colono, após passar por intervenções e restauração do acervo, convidou a todos
para participarem e disse que a Secult estará disponibilizando uma Van para os
técnicos da Secult e conselheiros que tiverem disponibilidade para ir. Falou também
sobre a reunião pública, realizada no Sitio Histórico de Itapina, para esclarecimentos
sobre o tombamento. Disse que foi uma conversa muito boa, com a participação da
comunidade, do Ministério Público e da Prefeitura de Colatina. Ressaltou a
importância dos Editais da Cultura, dizendo que eles proporcionam uma
aproximação dos proprietários dos imóveis tombados com os técnicos da Secult,
facilitando a gestão do Sítio. Informou que foi feito um contato com a Vale do Rio
Doce e que eles irão reformar a Estação Ferroviária de Itapina. Disse que alguns
imóveis, como a Casa da Parteira e o Museu Virgínia Tamanini, foram restaurados
com recursos dos Editais, que outros três imóveis também já haviam sido
restaurados e que neste ano foram mais três prêmios para o Sitio de Itapina.
Informou, ainda, que no dia vinte e cinco de maio será assinada uma ordem de
serviço, pelo IPHAN, para a restauração do Santuário de Anchieta e seu Acervo.
Sobre o Sitio Histórico de São Pedro de Itabapoana, disse que é um dos
tombamentos mais antigos e maduros do Estado, e que quase todos os fins de
semana acontecem eventos culturais que movimentam o lugar e atraem os turistas.
Informou que, está sendo estudada a possibilidade de um tombamento nacional,
pelo IPHAN, que, além de tombar o núcleo do Distrito, vai tombar também as
fazendas do entorno. Disse que, os prêmios dos Editais estão ajudando a
comunidade do Sítio Histórico de forma muito positiva. Por fim, o Presidente
comentou o evento que aconteceu em Conceição da Barra, que foi o Concerto da
Orquestra Sinfônica do Estado - OSES, tocando com o Ticumbi de São Benedito,
culminando com a passagem do cargo do Mestre Terto para o Mestre Berto. Disse
que foi um momento de grande emoção, que contou com a participação de cerca de
duas mil pessoas e que foi um movimento muito importante do ponto de vista da
Secretaria, com a valorização da cultura popular e de grandes personagens, como
os Mestres do Ticumbi. A seguir, Anna Saiter informou que, no dia vinte e seis de
junho o Ministro da Cultura virá a Vitória, com o objetivo de apresentar a Lei
Rouanet e conversar com a classe empresarial e com os artistas, para esclarecer as
dúvidas e fazer valer essa Lei aqui no Estado. Disse que a FINDES se prontificou a
ser uma mediadora, para mobilizar os empresários à comparecerem a esse encontro
com o Ministro, a fim de possibilitar uma mudança no quadro de captação de
recursos no Espírito Santo. Falou que, em breve, será divulgada a programação com
os horários, para que todos possam participar. A seguir, nos Assuntos Gerais, a
conselheira Dulciele Stein perguntou se havia alguma novidade sobre o fundo a
fundo e sobre o Fórum de Cultura. O Presidente informou que houve a troca de
quatro Ministros de Cultura, e que, desta forma as coisas não conseguem avançar,
tendo em vista que essa não é a prioridade do Ministro atual. Disse que estão
aguardando o próximo Ministro para retomar essa conversa. O conselheiro Hudson
Braga informou que, em Cariacica, foram lançados os Editais da Lei João Bananeira
e que já saíram os resultados dos projetos habilitados na primeira fase,
aproximadamente cento e vinte projetos. Comentou que cerca de setenta projetos
foram habilitados, e que na Grande Vitória, Cariacica é o único Município que ainda
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está lançando Editais todos os anos. A senhora Jucília Alves, Presidente da
Associação Capixaba do Circo, entregou, em mãos, para o Presidente, a Ata de
Fundação, Eleição e Posse da Diretoria e do Conselho Fiscal e aprovação do Estatuto
da Associação Capixaba de Circo do Espírito Santo, que foi fundada no dia primeiro
de agosto de dois mil e dezessete. Falou com a Diretora da Biblioteca, Ana Maria,
que na Associação tem cinco professores de Circo, e que podem contar com ela para
realizar oficinas para as crianças. Finalizando, a Coordenadora da Casa Porto das
Artes Plásticas, Kênia Lyra, convidou a todos para a realização da décima edição do
Mercado Casa Porto, nos dias dezoito e dezenove de maio, com atrações de música
ao vivo e quinze artistas plásticos expondo e comercializando suas obras de arte,
além da Exposição “Fonte”, que estará aberta para visitação. Não havendo mais
inscritos, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu,
Maria Angélica Tulli Netto, Secretária Executiva do CEC, lavro a presente Ata, que
vai assinada por mim, pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes.
Vitória, 23 de maio de 2018.
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