Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às 19h30min, foi realizada reunião ordinária do
Conselho Municipal de Cultura de Niterói, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Icaraí, Niterói, RJ. Às
20h, instalou-se reunião com quórum e a presidência da sessão foi exercida pelo Presidente Conselheiro
Leonardo Simões. Justificaram suas ausências os conselheiros: Mariana Tauil (motivos de saúde), Rodrigo
Correa e Thiago Martins (por estar em evento na Câmara). Jairo Havana justificou suas ausências pela
questão de saúde da sua esposa. Fabiano Maia justificou suas ausências anteriores pelos trabalhos da
FAMNIT. Claudio Sales, por precisar se ausentar, fez a primeira fala comunicando que o prefeito decidiu
encaminhar pedido oficial do Canal da Cidadania para Niterói e aproveitou para falar das demais atividades
que a Secretaria vem desenvolvendo nesse sentido. No ponto de pauta EXPEDIENTE, tratou-se dos
seguintes temas: a) Representação da Câmara Setorial de Dança: o conselheiro Tiago Sanderson enviou email pouco claro sobre uma possível mudança da suplência de sua câmara e por não haver nenhum
membro da Câmara na presente reunião, a decisão sobre substituir ou não ficará para a próxima reunião
ordinária. b) Representação da Câmara de Vereadores: o Vereador Leonardo Giordano expos não saber do
ofício encaminhado pela presidência da Câmara com a sua substituição e pediu que seja esclarecido tal
fato. Foi decidido então, por proposta do próprio Vereador, que a titularidade fique sob judice até que se
esclareça o fato. c) Parecer da comissão do Centro Petrobras de Cinema: decidiu-se por encaminhar
oficialmente para todos os conselheiros o referido parecer para que seja debatido na próxima reunião
ordinária. O Mandato do Vereador Leonardo comunicou também que tem uma audiência pública sobre o
tema que ainda será realizado em momento oportuno, aguardando que o conselho diga qual a melhor data
para tal; foi solicitado ainda uma reunião da Comissão de Cultura da Câmara antes de tal audiência para
debater o parecer e as propostas e depois disso tudo marcar uma extraordinária com pauta específica
sobre esse tema. Tirou-se também do presidente procurar os vereadores que estão propondo uma outra
audiência para dirimir dúvidas/problemas e tentar consensuar com o conselho. d) Projeto de lei do
Sistema de Cultura: o projeto encaminhado ao gabinete do prefeito foi devolvido pela Procuradoria com
parecer favorável exceto uma cláusula no que diz respeito a ao limite mínimo de 1% para renúncia fiscal,
tendo que obrigatoriamente ser mudado esse artigo, a Secretaria de Cultura solicitou a Fazenda um estudo
de impacto fiscal e responsabilidade fiscal como sugerido pela Procuradoria. e) Comissão permanente de
comunicação: Felipe Garcez apresentou a boneca do boletim do conselho que foi debatida e feita
sugestões as quais foram acatadas pelo mesmo, apresentou a proposta de criar vídeos sobre temas
pertinentes para uso na internet, pediu autorização a criar a página do facebook do conselho o qual foi
prontamente atendido, e propôs-se de voltar a incluir a data da reunião na agenda cultural da cidade. f)
Representação da Câmara do Setor Empresarial e Equipamentos Culturais: levantou-se a questão das
ausências consecutivas e dos debates já travados nas reuniões anteriores sobre a titularidade da câmara. O
Conselheiro Cícero justificou suas ausências e criticou o processo de não ter sido informado oficialmente de
tal questão, já o Conselheiro Renato reclamou do possível não cumprimento do regimento, ficando
portanto acordado que caso queira, o conselheiro Renato poderá entrar com recurso junto a presidência
para averiguar o descumprimento ou não do Regimento. A Secretaria Executiva também apresentará a
presidência relatório, conforme obrigação regimental, de presenças e ausências, no qual também foi
alertado pelo Conselheiro Leonardo Giordano que considere as justificativas de ausência em dias de sessão.
g) Câmara de artes cênicas: as reuniões da câmara acontecem sempre na segunda segunda-feira do mês,
no Teatro Popular, 19h30min. h) Niterói encontro com África: decidiu-se que será ponto de pauta da
próxima reunião, e será solicitado oficialmente o porque do conselho não ter sido até o momento
consultado e não saber de nada desse encontro. i) Cia de Ballet de Niterói: o Conselheiro Leonardo
levantou a questão da Cia de Ballet, onde elogiou a gestão em todos os avanços, mas fez a crítica de que
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até agora o governo não discutiu a questão salarial dos mesmos, e pediu ajuda para viabilizar a reunião da
companhia com o prefeito (fazer ofício ao prefeito e secretário reforçando a cobrança). j) Listagem de
quais locais podem ser grafitado: o conselheiro Felipe Garcez criticou a Secretaria de Cultura por até o
momento não ter respondido a demanda e todos decidiram por dar mais um mês para cumprir tal decisão
ou serão propostas medidas mais severas por tal descumprimento. l) Carnaval: foi proposto tirar um Grupo
de Trabalho para conversar com NELTUR, porém esse ponto ficou para a próxima reunião. m) Artesanato: a
conselheira Patrícia falou sobre o artesanato, o não funcionamento das feiras, o pouco espaço que tem se
dado para essa prática na cidade. Ela e o vereador Leonardo vão procurar a Coordenadora para tratar do
tema. A reunião terminou às 22h45min do mesmo dia ficando a próxima ordinária marcada para o dia
28/07/2014

Leonardo Simões – Presidente
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Leonardo Simões (Artes Cênicas); Luiz Felipe Garcez (Instituições de
Ensino Superior); Eduardo Fabiano Maia (Movimentos Sociais); Renan Gomes (Música); Jairo Havana
(Produtores Culturais); José Cicero do Nascimento (Setor Empresarial); Fernanda Marques da Silva
(Secretaria de Educação); Claudio Salles (Secretaria de Cultura). Conselheiros suplentes presentes com
ausência do titular: Patrícia Freire (Artes Plásticas); Antonio Paiva (Cinema e Vídeo); Rita Dirr (Câmara de
Vereadores). Conselheiros suplentes presentes sem direito a voto: Felipe Carvalho (Instituições de Ensino
Superior), Renato Cruz (Setor Empresarial). Além do Vereador Leonardo Giordano que participou mas não
contou como presença por motivos relatados na ata.
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