Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às 19h30min, foi realizada reunião ordinária do
Conselho Municipal de Cultura de Niterói, no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, Icaraí, Niterói, RJ. Às
19h50min instalou-se a reunião com quorum. A presidência da sessão foi exercida pelo Presidente
Conselheiro Leonardo Simões 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 decidiu-se que a
leiutura da ata da última reunião (eleição da presidência) será feita na próxima reunião ordinária. No ponto
II O Presidente iniciou falando dos desafios do conselho, da necessidade de organizar a pauta da gestão,
distribuiu para todos o Regimento Interno, a Lei que criou o Conselho, o ato de posse publicado em Diário
Oficial e leu parte do Regimento, para que todos ficassem atentos quanto as atribuições dos mesmos; o
Suplente do conselho Renato Cruz solicitou sempre ter cópia das decisões da conferência impressa nas
reuniões, solicitou também distribuir, mesmo que em CD/DVD as mesmas aos conselheiros. O ponto III e IV
foram debatidos conjuntamente e decididas as seguintes questões: Sobre a comunicação entre
conselheiros e do conselho com a sociedade decidiu-se que será criada uma fanpage no facebook para o
conselho (transformando o perfil atual do conselho em fanpage), que terá uma lista exclusiva para
conselheiros com a finalidade informativa, que será solicitado ao ex-conselheiro Almir a senha do blog para
tualização e será pedido aos funcionários da cultura que trabalham nesse setor auxílio paratal, que serão
disponibilizadas todas as atas existentes no site ou blog do conselho; decidiu ainda pela criação de três
Grupos de Trabalho (GT) a saber: GT para reformulação do Regimento Interno e da Lei do Conselho
(transformar em deliberativo e mudar as câmaras), GT para criação da Lei de Incentivo a Cultura e da Lei do
Fundo Municipal de Cultura e GT para criação do Plano Municipal de Cultura. Todos os GTs terão sua
composição decidida na próxima reunião. Quanto a data e local das reuniões ordinárias decidiu-se que as
mesmas acontecerão sempre nas últimas terças do mês, às 19h30min com local a definir ficando proposto
como primeira alternativa o Centro de Atendimento ao Turista do Caminho Niemeyer e, se não for possível,
no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. Sobre as reuniões das Câmaras Setoriais, acordou-se que as
mesmas comunicarão na próxima reunião as datas e locais das memas. O Conselheiro Felipe Garcez
questionou o decreto municipal 11542/13 que trata de questões relativas a poluição sonora e da
declaração do secretário de meio ambiente sobre o possível fechamento de bailes funk, que poderia-se
criar um sentimento de criminalização dos mesmo, decidindo-se assim debater este tema específico na
próxima reunião, comunicando tal fato ao membro do conselho e secretário de meio ambiente Daniel
Marques. A Câmara do setor empresarial deu informe sobre a atuação no sentido de sensibilizar os
empresários da cidade a dispor de espaços para as artes plásticas nos mesmo. O mandato do Vereador
Leonardo Giordano disponibilizou e entregou ao presidente do conselho todos os documentos referentes
ao requerimento de informação sobre o Centro Petrobras de Cinema, também foi disponibilizado
documentos referentes ao prédio da Cantareira. Apresentou-se a Lei 3054/2013 que dispõe sobre a pintura
de grafite e da atribuição do conselho de avaliar a lista de locais grafitáveis. Nesse ponto o conselho decidiu
por solicitar a Secretaria de Cultura que providencie a listagem com os muros grafitáveis no prazo de um
mês, conforme artigo 2º, parágrafo único da mesma. Foi informado ainda sobre a reabertura do edital do
Arte na Rua para o mês de janeiro, ficando para a próxima reunião decidir quais conselheiros comporão a
comissão de avaliação. Foi solicitado também a criação de uma logomarca para o Conselho. Como último
ponto foras tratadas questões relativas ao Centro Petrobras de Cinema, onde todos os conselheiros
apresentaram suas questões, seus posicionamentos e acordou-se que: será marcada uma data para que
todos os conselheiros possam visitar o equipamento; uma comissão composta por Antonio Paiva, Tiago
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Martins, Renato Cruz, Yansen Raviera, Mariana Tauil, Felipe Garcez e Leonardo Simões solicitará uma
audiência com o presidente da FAN, Secretário de Cultura e Presidente do Caminho Niemeyer para que os
mesmos expliquem o processo licitatório em curso ainda durante o ano de 2013. Como justificativa de
ausência enviaram o conselheiro Fabiano Maia por estar em reunião do COMPUR, o conselheiro Luciano
Alvarenga por estar se recuperando de uma cirurgia, os conselheiros da secretaria de educação por estar
em atividade interna da mesma, o conselheiro Leonardo Giordano por estar em reunião com o Prefeito. A
reunião terminou às 22h30min ficando a próxima ordinária marcada para o dia 28/01/2014.

Leonardo Simões – Presidente
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Mariana de Vasconcellos Tauil (Artes Plásticas); Thiago Martins Leite
(Cinema e Vídeo); Thiago Sanderson Santos da Cunha (Dança); 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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