CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL – NITERÓI – 2016
RELATORIO ANUAL DAS CAMARAS SETORIAS: AUDIOVISUAL;
EQUIPAMENTOS PRIVADOS DE CULTURA; MUSICA

25 DE FEVEREIRO DE 2016 / 20:30 NO ECO ( ESPAÇO CULTURAL
OCEÂNICO
REUNIÃO ORDINARIA DOS SETORIAS DE MUSICA, AUDIOVISUAL E
EQUIPAMENTOS PRIVADOS DE CULTURA
PRESENÇA DE LEILA ROSSO (REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA
CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL)
ATA DE REUNIÃO
Fabio Lima – Apresentou a politica Nacional de cultura, a importância do
reconhecimento das culturas populares; sugeriu a criação de uma mesa de
conversa sobre leis de fomento a cultura e lei Rouanet; sinalizou a importância
de Niterói ter as suas próprias leis de incentivo.
Leila Rosso – Elucidou as informações e andamento do cultura viva e as
particularidades de Niterói; apresentou a relevância da economia solidária.
Eduardo Chaves – Apresentou a importância da criação do mercado
audiovisual, formação de plateia e formação técnica.
Frederico Santana – ressalta a necessidade de descentralização das atividades
culturais para serem direcionadas também para a zona norte da cidade.
Carrique Vieira – apresenta a necessidade de identificar e mapear as
identidades da cidade.
Caju Fonseca – apresentou a necessidade de dialogar com os espaços já
existentes para fomentar a musica ao vivo na cidade. Citou o manifesto Pop
Goiaba como um movimento musical de relevância pra cidade.
Marcelo Caldas – apresentou a importância da criação do canal municipal com
um trabalho direcionado para Niterói;
Ingrid Vianna – Dialogar com os equipamentos culturais já existentes para
utilização dos espaços.
Foi encaminhado por todos a necessidade de uma audiência publica para
acompanhar o andamento do Canal Cidadania como forma de resolução para o
cenário artístico e cultural de Niterói.

19 DE MAIO DE 2016 / 20:30 NO ECO ( ESPAÇO CULTURAL OCEÂNICO)
REUNIÃO ORDINARIA DOS SETORIAS DE MUSICA, AUDIOVISUAL E
EQUIPAMENTOS PRIVADOS DE CULTURA
ATA DE REUNIÃO
Tassia Vianna – Apresentou a necessidade de valorização da cultura
underground da cidade que é pouco divulgado
Claudio Salles – apresentou a ideia do MOSAICO CULTURAL apontando as
necessidades de se criar um complexo de estruturas para fomentar a vida
noturna tais como transporte de qualidade, incentivo fiscal às casas noturnas e
a criação do selo de cultura.
Leonardo Alves – aponta a necessidade de descentralização das atividades do
Arte na Rua e do pagamento dos músicos numa data mais próxima.
Lucas Bazzano – problematizou a dificuldade da musica ao vivo com a lei do
silencio
Paulo Oliveira – criticou os critérios de avaliação do projeto Arte na Rua
Ingrid Vianna – apresentou o trabalho desenvolvido pelo coletivo Nós de Rede
e a parceria que os referidos setoriais planejam fazer com a criação de uma
rede de trocas de experiência.
Caju Fonseca – Apresentou os critérios avaliativos do Arte na Rua
Marcelo Caldas – apresentou o projeto estúdio escola que esta em andamento
na cidade
Encaminhamentos – Dialogar com o coletivo “Nós de rede”; acompanhar as
avaliações do Arte na Rua

REUNIÃO ORDINARIA DOS SETORIAS DE MUSICA, AUDIOVISUAL E
EQUIPAMENTOS PRIVADOS DE CULTURA
- 20/07/2016 as 20h na UFF campus Gragoatá sala 405 ; parceria com o
coletivo “Nós de Rede”
ATA DE REUNIÃO
Reunião Conjunta com Câmara
equipamentos privados de cultura

Setorial

de

Música,

audiovisual

e

1. Identificar a porcentagem destinada à cultura na prefeitura e conferir esse
valor é investido.
2. O Plano Municipal de Cultura foi aprovado pelo Conselho nessa terça, na
última reunião e irão aguardar a próxima legislatura para enviar para
aprovação, por conta de considerarem essa muito conservadora, haja vista a
confusão com o plano municipal de educação.
3. Reuniões CMC no Museu Janete Costa, toda terceira terça do mês.
4. Mapeamento de lugares para receber evento ~> buscar um calendário de
eventos ~> ocupação de espaços públicos e articular redes de espaços
culturais (ver câmara setorial de equipamentos culturais para reunião conjunta).
5. O Conselheiro de Música, Caju Fonseca, apresentou as metas do Plano
Municipal de cultural.

REUNIÃO ORDINARIA DOS SETORIAS DE MUSICA, AUDIOVISUAL E
EQUIPAMENTOS PRIVADOS DE CULTURA
-24/08/2016 as 20h na UFF campus Gragoatá sala 405 ; parceria com o
coletivo “Nós de Rede”
ATA DE REUNIÃO

1. Informes de Atividades: Oficina Synth Gênero (01 de setembro) e
Rodada internacional de negócios (19 de setembro).
2.
Câmara de Equipamentos Culturais (Ingrid Vianna): dificuldade com
sustentabilidade, necessidade de ocupação dos espaços públicos por coletivos
culturais, consumo cultural em horários mais cedo por conta de música ~>
gestores de casas em rede (ver casas associadas), ver Bemdito, Convés, etc.
~> pensar em uma reestruturação do setor e buscar acesso ao governo e a
pesquisadores de mobilidade urbana.
3.
Mosaicos Culturais ~> regiões de entretenimento em que haja
mobilidade urbana e segurança.
4.
Câmara de Audiovisual (Marcelo Caldas): Mudança da Niterói Filmes
para a Film Comission (indicação de toda a estrutura e legislação do setor na
cidade). Previsão de editais para 2017 das câmaras setoriais, além da própria
lei de incentivo. Nessa verba também pode ter clipe.
5.
Estúdio escola ~> ver na FAN, o projeto já está aprovado e o recurso na
conta ~> som + vídeo. ~> Solicitar reunião com Arthur Maia.
6.
5C ~> o projeto de fibra ótica saiu. Vai passar pela ponte e ligar os
principais aparelho de cultura da cidade, a Prefeitura e a UFF. ~> Luiz Andrade
da secretaria de ciência e tecnologia. O convênio já está assinado. ~>
Viabilização de polo tecnológico (Península de Inovação - Thiago Renault de
Inovação da UFF).
7.

Uso de espaço com redução de burocracia.

8.
Encaminhamentos: 1) Agenda Estúdio Escola 2) Rede de Espaços
Culturais 3) Preparo de Carta de intenção com demandas culturais da cidade
para apresentar a candidatos (dar início online).

