Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às 19h30min, foi realizada reunião ordinária
do Conselho Municipal de Cultura de Niterói, no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, Icaraí, Niterói, RJ.
Às 20h, instalou-se reunião com quórum. O conselheiro Eurico Toledo justificou sua ausência através de
email, por estar no COMPUR tratando da lei de hotéis. A presidência da sessão foi exercida pelo Presidente
Conselheiro Leonardo Simões e a pauta foi a seguinte: I) Leitura, discussão e aprovação da ata das duas
reuniões anteriores; 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 foram
aprovadas as atas das duas últimas sessões por consenso, uma vez que foram encaminhadas por e-mail e
nenhum conselheiro discordou do conteúdo das mesmas. No Ponto II a presidência apresentou o resultado
da reunião do GT do Centro Petrobrás de Cinema, onde foi exposta pelo governo a nova proposta que
prevê que toda a parte cilíndrica do projeto seja público (conhecido como “rolo”) e o restante do prédio
seja licitado (conhecido como “paralelepípedo”) a iniciativa privada. Também foi apontado que a ocupação
cultural da parte pública ainda será debatida com a sociedade civil. O Conselheiro Claudio Salles comunicou
que as diretrizes da conferência estão disponíveis em papel, conforme deliberação da reunião, e também
estão sempre no site da Secretaria; quanto à lista dos muros grafitáveis, comunicou que foram notificadas
todas as administrações regionais e diversos órgãos da administração municipal (o SESU da Ilha da
Conceição já está disponível para grafitar, NELTUR indicou a pista de skate de São Francisco) e pediu prazo
de mais um mês para apresentar lista completa e publicar em Diário Oficial; sobre o decreto da Lei do
Silêncio, visto que a Secretaria de Meio Ambiente faltou novamente a sessão, o conselho irá oficiar o
secretário de Meio Ambiente para que o mesmo responda o questionamento; sobre a elaboração da logo
do conselho, informou que estamos com falta de funcionário de design (perdemos uma funcionária, que
pediu demissão) e acordou-se um novo prazo de um mês para apresentar uma proposta. O Conselheiro
Renato sugeriu à Câmara de Artes Plásticas que auxilie, elaborando uma logo artística para o conselho.
Quanto ao Blog do Conselho, o Presidente entrou em contato com o ex-conselheiro Almir que falou da
impossibilidade técnica de repassar a senha, pois seria pessoal. Decidiu-se, portanto, criar um novo blog,
ficando a cargo da Comissão Permanente de Comunicação. O Conselheiro Claudio Sales apresentou, ainda,
o calendário de atividades do ano pro conselho, o qual gerou profícuo debate e será anexado a esta ata. No
Ponto III foi lido o expediente sobre a mesa e decidiu-se que: a Comissão Permanente de Comunicação será
composta por Felipe Garcez e Meryane Cardoso; a Comissão de Seleção do Arte na Rua será composta por
Maíra Santafé, Patrícia Freire, Felipe Garcez, Tiago Martins, Rodrigo Correa e Luciano Alvarenga; a
Comissão para criação do Projeto de Lei do Sistema Municipal de Cultura será composto por Antonio Paiva,
Tiago Martins, Rodrigo Correa, Felipe Garcez, Renan Gomes, Mariana Tauil, Luciano Alvarenga e Renato
Cruz, tendo sua 1ª reunião sido marcada para a próxima terça-feira (04/02), 19h, na sede da Secretaria de
Cultura. Quanto as datas e locais das reuniões das Câmaras Setoriais, cada conselheiro deverá mandar por
e-mail até a próxima reunião ordinária. Quanto as reuniões ordinárias, as mesmas passam a acontecer
sempre na terceira terça-feira de cada mês, às 19h30min, no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. Foram
propostas ainda nesse ponto duas outras Comissões (para atividades 2013-2015 e para Reformulação do
Regimento Interno), e decidiu-se da seguinte forma: quanto a comissão para atividades o Conselho
entende que já está tratando desse assunto nas próprias plenárias (calendário de ações do Conselho),
quanto a comissão para reformulação do Regimento ficou para ser definida após a conclusão dos trabalhos
do GT que trata do Sistema Municipal de Cultura (cujo relatório está previsto para março/2014), portanto,
na reunião ordinária de abril é que nós retornaremos a definição dessa comissão que estudará as
alterações do Regimento. Nesse ínterim, qualquer conselheiro poderá propor alterações do Regimento
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Interno, que será submetida à votação e acatada, caso obtenha 2/3 dos votos, conforme determina o atual
Regimento do Conselho. O Conselheiro Luciano Alvarenga propôs ainda a criação de um Seminário para
apresentação da gestão cultural do município para o conselho, o qual será avaliado e respondido na
próxima reunião. No Ponto IV Felipe Garcez deu informe sobre a escola de skate que está acontecendo no
DCE-UFF. Luiz Carlos de Carvalho deu informe sobre as atividades que estão sendo realizadas no Centro
Cultural Pascoal Carlos Magno, Renan Gomes informou sobre a reunião que teve da Câmara Setorial de
Música, com pouca presença dos membros, e também do evento de Rock em Santa Bárbara que acontece
todo mês. Leonardo Simões falou da reunião da Câmara de Artes Cênicas, com boa presença de seus
membros, com discussões importantes pro setor. Rodrigo Correa solicitou que todos que realizem eventos
gratuitos, arrecadem alimentos pro Banco Municipal de Alimentos, política de segurança alimentar da
Prefeitura. Victor De Wolf deu informe sobre os editais que estão abertos (Como Arte na Rua, Pauta do
Teatro Municipal, Academias de Dança, Arte Expressa-Arte em bancos de praça) e como os novos que serão
lançados de artes visuais e artes cênicas. O Conselheiro Tiago Sanderson justificou ausência por questões
de trabalho, o Vereador Leonardo Giordano justificou ausência por motivos de doença, o SecretárioConselheiro Artur Maia justificou ausência por estar em estúdio gravando. A reunião terminou às 22h30min
do mesmo dia ficando a próxima ordinária marcada para o dia 18/02/2014.

Leonardo Simões – Presidente
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Thiago Martins Leite (Cinema e Vídeo); Luiz Felipe Monteiro Garcez
(Instituições de Ensino Superior); Rodrigo Soares Correa (Livro e leitura); Renan dos Santos Gomes
(Música); Luciano Alvarenga Cardoso (Radiodifusão); Claudio Augusto Salles Santos (Secretaria de Cultura);
Fernanda Faria Marques (Secretaria de Educação); Eduardo Fabiano Maia (Movimentos Sociais); Mariana
Tauil (Artes Plásticas). Conselheiros suplentes presentes com ausência do titular: Meryanne Cardoso da
Silva (Produtores Culturais); Renato Jorge de Melo Cruz (Empresarial). Conselheiros suplentes presentes:
Antonio Paulo de Paiva Filho (Cinema e Vídeo); Patrícia Barcelos Freire (Artes Plásticas).
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