Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura
Aos vinte e um dias do mês de julho 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: Luciano Alvarenga (radiodifusão). No Ponto I
da pauta foi aprovada a ata da reunião anterior. No Ponto II (Comunicação da presidência), foi falado pelo
presidente sobre o funcionamento das Câmaras Setoriais, pedindo que todos organizem suas agendas e
reuniões; comunicou da entrada do Pedro Lopes na equipe da Secretaria Executiva do Conselho; falou da
mudança da forma da reunião, sendo necessário regularmos o tempo das falas para podermos encaminhar
todos os pontos (após a apresentação do tópico, abre tempo de 5min para cada fala do debate, no ponto
assuntos gerais, cada um tem 3min de fala). No Ponto III, expediente, foi deliberado sobre a) Moção de
apoio a roda cultural: o Conselheiro Renan apresentou a proposta de moção que foi aprovada por
consenso (anexada a ata), os responsáveis pela roda estiveram presentes, sendo o Douglas o expositor do
que tem acontecido, com possível perseguição por parte do governo ao evento. O Superintendente da FAN
apresentou a lei de Arte Livre da cidade e se dispôs a receber os integrantes da roda para ajudar na solução
da questão caso os mesmos entendam ser necessário. O Conselho irá encaminhar oficio para a Secretaria
de Meio Ambiente comunicando tão questão e pedindo que a mesma auxilie no cumprimento da lei
municipal; b) GT de Comunicação: o Conselheiro Felipe Garcez informou sobre o GT de comunicação,
solicitando que cada um mande biografia de cada conselheiro para subsidiar o jornal, dos vídeos que serão
produzidos, pediu que mandem as coisas todas combinadas nas reuniões anteriores; c) Mudança de
regimento: o conselheiro Felipe Garcez propôs mudança no regimento interno, mudando a redação do
artigo 20º do regimento, ficando a nova redação aprovada: Art. 20º - Observar-se-á nas reuniões a seguinte
ordem de trabalho: I - Discussão e aprovação da ata de reunião anterior; II – Discussão e decisão dos
processos e expedientes; III – Acompanhamento das decisões da conferência; IV – Apresentação de temas
gerais. A reunião foi prorrogada por 30min conforme determina o estatuto; d) foi apresentado pelo
governo o calendário de execução do Plano Municipal de Cultura, que será enviado pelo e-mail e facebook
para todos debaterem e votar na próxima reunião. No Ponto V foram apresentadas as seguintes questões:
a) Informe do Renan do evento de Santa Bárbara, 14h, MIX URBANO, convidando a todos; b) Centro
Petrobras de Cinema: o relatório foi enviado a todos os conselheiros e ficou-se de decidir o que fazer, ainda
aguardando o envio de documentos do governo. Conselho solicita oficialmente o edital que foi lançado; c)
o Conselheiro Antonio apresentou a Moção de Apoio a professores do Polo Universitário de Rio das Ostras
(será enviado por e-mail e aprovação ou não na próxima reunião); d) o Conselheiro Leonardo Simões
comunicou que no dia 29 e 30 vai acontecer um encontro de artes cênicas no Teatro da UFF, marcando a
reabertura do mesmo; e) a Conselheira Mariana cobrou a questão da substituição do conselho da câmara
de vereadores, na qual foi explicado o que foi decidido na reunião anterior; f) Foi criada uma Comissão para
discutir com a Secretaria o orçamento do Conselho para o próximo ano, fazem parte os conselheiros
Renato, Mariana, Felipe, Rodrigo e Renan, aberto para os que não estiveram na reunião entrar na mesma;
g) sobre carnaval foi dado o informe que o governo criou uma comissão na Neltur para tratar do tema:
oficiar a comissão pedindo participação do conselho no GT. Ao final da reunião foi saudada a presença do
poeta Manoel Gomes. A reunião terminou às 22h45min do mesmo dia ficando a próxima ordinária marcada
para o dia XXXXXX.
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Leonardo Simões – Presidente
Victor De Wolf – Secretário Executivo
Conselheiros(as) titulares presentes: Leonardo Simões (Artes Cênicas); Luiz Felipe Garcez (Instituições de
Ensino Superior); Renan Gomes (Música); José Cicero do Nascimento (Setor Empresarial); Claudio Salles
(Secretaria de Cultura); Tiago Martins (Cinema e Vídeo); Rodrigo Correa (Livro e Leitura); Mariana Tauil
(Artes Plásticas). Conselheiros suplentes presentes com ausência do titular: Rita Dirr (Câmara de
Vereadores). Conselheiros suplentes presentes sem direito a voto: Patrícia Freire (Artes Plásticas); Antonio
Paiva (Cinema e Vídeo);. Felipe Carvalho (Instituições de Ensino Superior), Renato Cruz (Setor Empresarial).
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