Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às 19h30min, foi realizada reunião extraordinária
do Conselho Municipal de Cultura de Niterói, no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, Icaraí, Niterói, RJ,
com pauta única de eleição da presidência. Às 20h instalou-se a reunião com quorum. A presidência da
sessão foi exercida conforme determina o regimento pelo Secretário de Cultura, Sr. Artur Maia, que
agradeceu, abrindo o processo, relatando o orgulho de conduzir o processo e da importância do Conselho
para a gestão pública. O Conselheiro Eurico Toledo falou da importância do conselho e da própria
Secretaria de Meio Ambiente com a temática da cultura. O Conselheiro Luciano Alvarenga falou da sua précandidatura, da importância do conselho não ser chapa branca, com independência, mas com parcerias e
da importância que foi a conferência e participação maciça dos grupos da cidade, criticou ainda a não
progressão de pontos centrais como a questão da Cantareira e elogiou a abertura do teatro popular, os
projetos em curso e de ter aberto mão da candidatura pela unidade de ação e por concordar com as
propostas do candidato inscrito. O conselheiro Renan falou da importância do conselho atuar mais, das
ações serem mais ampliadas, embora tenha avançado bastante na atual gestão, falou também da
importância da criação do plano e de efetivar as deliberações da conferência e de ampliar o debate com os
movimentos sociais e culturais. O Conselheiro Fabiano maia falou das diversas visões de mundo que
precisam sempre pautar os processos e falou da importância da FAMNIT participar dos conselheiros. O
conselheiro Felipe Garcez falou da importância que a UFF tem para o aspecto cultural da cidade e portanto
da cadeira das Instituições de Ensino Superior estar sendo ocupada hoje por uma pessoa da instituição. O
Conselheiro Rodrigo Correa falou da importância da última gestão do conselho, da resistência cultural
exercida pelos conselheiros da sociedade civil, das trincheiras travadas contra o governo anterior e falou
das tarefas importantes que virão no próximo período, como a construção do CPF da cultura. O Conselheiro
Renato Cruz propôs a criação de comissões para discutir o CPF da cultura, para reformular o regimento, a
lei do conselho e para implementar as decisões da conferência, também falou da importância dos
conselheiros circularem pelos eventos culturais da cidade. A conselheira Mariana Tauil falou do setor de
moda e design e da importância da Secretaria de Cultura atuar no tema. O Conselheiro Leonardo Giordano
falou da importância da última gestão do conselho, da possibilidade de fazer emendas ao orçamento
solicitados pelo conselho e de encaminhar junto ao legislativo as demandas levantadas pelo mesmo,
também disponibilizou a todos as informações contidas na resposta ao requerimento de informação do
Centro Petrobras de Cinema. O Secretário Executivo Victor De Wolf falou da importância da última gestão e
da resistência que os conselheiros da sociedade civil em especial os que começaram, permaneceram na
gestão e agora compõem novamente como Rodrigo Correa e Leonardo Giordano. Após todas as falas o
presidente em exercício apresentou a candidatura única inscrita a presidência do conselho para o biênio
2013/2015 do conselheiro de artes cênicas Leonardo Simões, o qual foi eleito por aclamação do plenário.
Após a eleição, o novo presidente pediu a palavra para relatar um pouco mais de sua experiência
profissional, seu histórico de atuação em prol da cultura da cidade, das necessidades e desafios que vê na
pauta das políticas públicas democráticas e transparentes para a cultura, de suas intenções como novo
presidente, sempre aberto ao diálogo e ao convencimento das boas propostas para cada um dos setores,
também falou da sua participação nas conferências municipal, estadual e nacional e dos desafios do
conselho pro próximo período com a afirmação de um conselho independente e atuante em prol das
deliberações da conferência. E, não tendo mais nada a tratar, o presidente em exercício Sr. Artur Maia
encerrou a sessão às 22h deste mesmo dia.
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Artur Maia – Presidente
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Mariana de Vasconcellos Tauil (Artes Plásticas); Thiago Martins Leite
(Cinema e Vídeo); Luiz Felipe Monteiro Garcez (Instituições de Ensino Superior); Renan dos Santos Gomes
(Música); Jairo Anselmo Oliveira de Havana (Produtores Culturais); conselheiros suplentes presentes com
ausência do titular: Renato Jorge de Melo Cruz (Empresarial); conselheiros suplentes presentes: Patrícia
Barcelos Freire (Artes Plásticas); Antonio Paulo de Paiva Filho (Cinema e Vídeo); Felipe Ribeiro de Carvalho
(Instituições de Ensino Superior).
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