Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais
Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis foi
realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura
de Niterói, no Solar do Jambeiro, Ingá, Niterói, RJ. Às 19h30min,
instalou-se reunião com quórum. Iniciou-se com o
pronunciamento do secretário de cultura Artur Maia, dando as
boas vindas a todos e todas presentes, em especial aos novos conselheiros eleitos.
Após a saudação, o secretário Artur Maia teve que se ausentar e nomeou o
conselheiro Victor De Wolf como responsável por dar seguimento a reunião até a
eleição da presidência. No ponto I da pauta (Eleição da presidência): O conselheiro
Victor De Wolf explicou a tarefa do conselheiro presidente e solicitou que os
conselheiros titulares interessados em se candidatar ao cargo assim o fizessem. O
conselheiro Renato Almada se propôs para o mandato e foi o único a se candidatar,
sendo então eleito presidente do conselho por comum acordo entre todos os
presentes. Ao assumir a presidência, o conselheiro Renato Almada fez uma fala de
agradecimento e deu prosseguimento à reunião pedindo para que os conselheiros
titulares e suplentes se apresentassem individualmente, explicando o motivo pelo qual
se propuseram a esse conselho. Todos fizeram suas declarações. Ressalta-se a
presença do Presidente da última gestão do conselho de cultura, Leonardo Simões,
que veio prestigiar a primeira reunião da nova gestão e parabenizou o presidente
eleito Renato Almada, ratificando a importância deste mandato, não apenas para a
presidência, mas para todos os conselheiros, uma vez que esta gestão, sendo
deliberativa, deve atender às demandas da população. No Ponto II (Discussão do
sistema municipal de museu): O sistema municipal de museu foi aprovado, sendo de
ciência de todos os presentes que será permitido serem feitos outros
encaminhamentos após a aprovação. No Ponto III (Organização de calendários de
reuniões ordinárias do conselho e das câmaras setoriais): Foi decidida que a reunião
ordinária do conselho ocorrerá toda terceira terça-feira do mês às 19h30min ficando o
local a decidir. A respeito das câmaras setoriais foi decidido que os conselheiros e
suplentes enviem para a secretaria executiva do conselho a agenda das reuniões
ordinárias dos seus grupos setoriais em tempo hábil. No Ponto IV (Criação do
regimento interno do conselho): Foi colocado pelo presidente do conselho que se faça
um grupo de trabalho para a elaboração desse regimento, que deve ser debatido e
aprovado na próxima reunião ordinária. Propuseram-se a participar desse grupo de
elaboração do regimento os conselheiros: Fábio Lima, Felipe Carvalho, André Alves,
Patrícia Freire, Ingrid Rodrigues, Cristiane Pret, Javier Muller, Lya Alves, Renato
Almada. Ficou aprovado por todos que até antes do feriado do carnaval já seja
encaminhado aos demais conselheiros o esboço da criação deste novo regimento. No
ponto V (Pontos gerais de interesse dos conselheiros e governo): Debate sobre os
próximos processos para a divulgação da Lei Municipal de Cultura / Debate sobre a
criação de um workshop para os empresários com o intuito de divulgar a Lei Municipal

de Cultura: Foi aprovado que as câmaras setoriais façam em suas reuniões um debate
a respeito deste temas, trazendo a resposta a essa demanda na próxima reunião
ordinária do conselho. No ponto VI (Apresentação de temas gerais): Foi solicitado pelo
presidente Renato Almada, e aprovado por todos os conselheiros, que se faça uma
posse cultural a respeito desta nova gestão, criando-se para tal uma organizadora,
para a qual se propuseram a participar: Rita Diir, Cecília Vaz,“Caju”(Klaus de
Albuquerque), Ingrid Rodrigues. A reunião foi encerrada às 21h40min do mesmo dia,
ficando a próxima ordinária marcada para o dia 16/02/2016.

Renato Almada – Presidente

Giovanna Caffaro – Secretária Executiva

Conselheiros (as): titulares presentes: Celecina Santos (Artesanato e Economia Solidária); Lya
Alves (Arte e Cultura Urbanas); Silverton Nascimento Cruz (Artes Visuais); Marcelo De Carvalho
Caldas (Audiovisual); Elizeu dos Santos Felipe (Cultura e Religiões Afro-Indígenas, Grupos
Étnicos, Comunidades Tradicionais e Capoeira); Cristiane Dos Santos Pret (Carnaval e Festas
Populares); Luiz Fernando Azevedo Silva (Dança); Renato de Mello Almada(Movimentos
Sociais); Klaus De Albuquerque Fonseca, “Caju”,(Música); Felipe Ribeiro Carvalho (Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural - Material e Imaterial); Marcial Luiz Maiato (Comunicação Social,
Comunitária e Difusão Cultural e Cultura Digital); Cecilia Vaz Nogueira (Teatro e Circo); Ingrid
Rodrigues Guimarães (Equipamentos Privados de Cultura); Arthur Maia (Secretário Municipal
das Culturas-membro nato); José Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque Neto
(Subsecretaria Municipal de Planejamento Cultural); Victor De Wolf (Fundação de Arte de
Niterói); Fábio Lima (Secretaria Executiva do Prefeito); Rita Diir (Câmara Municipal de Niterói).
Suplentes presentes com ausência do titular: Francisco Javier Muller Galdames (Bibliotecas,
Literatura, Livro, Leitura e Arquivo); Gabriela de Amaral Carvalho(Subsecretaria Municipal das
Culturas).
Suplentes com presença do titular: Cynthia Fernanda de Ramos (Artesanato e Economia
Solidária); André De Souza Alves (Arte e Cultura Urbanas); Patrícia Barcelos Freire (Artes
Visuais); Jair Sarzedas De Almeida (Carnaval e Festas Populares); Natália Valdanini (Dança);
Renan dos Santos Gomes (Movimentos Sociais); Jorge Pereira Da Silva (Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural - Material e Imaterial); Meryanne Cardoso da Silva (Equipamentos Privados
de Cultura); Daniela Barbosa (Subsecretaria Municipal de Planejamento Cultural); Ricardo
Mouzer (Fundação de Arte de Niterói);
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