Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezesseis foi
realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de
Política Cultural, no Museu Janete Costa, Ingá, Niterói, RJ. Às
20h instalou-se reunião com quórum e a presidência da
sessão foi exercida pelo Presidente Conselheiro Renato
Almada. No Ponto I - Comunicações da Presidência e dos
demais integrantes do Conselho: O Presidente Renato
Almada notificou que esteve presente no Congresso de Estudantes da Universidade
Federal Fluminense, ConEUFF, compondo a mesa de debate sobre cultura e
universidade, a pedido do Diretório Central dos Estudantes da UFF, bem como
participou de uma reunião a respeito do tombamento da Companhia Federal
Fluminense de Tecidos, no Barreto, juntamente ao com o Secretário das Culturas,
Arthur Maia, e o vereador Leonardo Giordano. Falou também sobre o convite que
recebeu para participar de uma Homenagem feita pela Liga das Escolas de Samba de
Niterói ao Conselho Municipal de Política Cultural, mas, infelizmente não pode
comparecer. Informou que a reunião da Câmara Setorial Carnaval e Festas Populares
não foi realizada por motivo de falecimento na família da Conselheira Cristiane Pret,
mesmo motivo pelo qual ela não está presente nesta reunião ordinária. O Conselheiro
Elizeu dos Santos, “Zezeu’’, notificou que a reunião da Câmara de Cultura e Religiões
Afro-Indígenas, Grupos Étnicos, Comunidades Tradicionais e Capoeira ocorreu como
previsto e entregou à Secretaria Executiva a ata e a lista de presença da reunião. O
Conselheiro Garcez desculpou-se por sua ausência nas duas primeiras reuniões
ordinárias do conselho, justificando que estava cumprindo demandas da União
Nacional dos Estudantes e pedindo a colaboração e compreensão de todos os
conselheiros para que ele possa continuar a participar deste projeto de construção de
uma política cultural mais democrática na cidade de Niterói. Agradeceu e elogiou a
participação do Conselheiro Renato Almada no ConEUFF, e comentou sobre o
congresso, realizado nos dias 12 e 13 de março passado e que foi o maior congresso
dos estudantes da UFF, com a presença de mais de quatrocentos estudantes, e no qual
foi realizado o primeiro Festival de Cultura Estudantil Telma Regina da UFF, com mais
de trinta apresentações, envolvendo cerca de setenta artistas estudantes de toda rede
da UFF. Ainda, anunciou que o DCE está organizando eventos pela cidade e no dia 19
de março, a partir das 14h irá ocorrer o evento Black Palácio, em conjunto com a
associação de moradores do Morro do Palácio. Victor De Wolf informou que a Câmara
Setorial de Teatro e Circo realizou sua reunião e que esta foi bastante produtiva;
Comunicou que hoje (15/03/16) foi o dia de fechar as inclusões das emendas no
Governo Federal, sendo a cultura agraciada com quatro emendas federais que já estão
no sistema, aprovadas e regulamentadas, para o Fundo Nacional de Cultura, uma das
emendas foi feita pelo Wadih Damous atendendo ao pedido do Vereador Leonardo
Giordano; Apresentou o projeto Cultura Viva aos conselheiros, informando que seu
lançamento ocorrerá em breve, ficando decido que a Secretaria Executiva divulgará
por e-mail quando oficializarem a data; Notificou a todas e todos que a Secretaria
Executiva encaminhou aos conselheiros o e-mail informando que o Instituto CCR abriu
um edital para financiamento de projetos culturais. Patrícia Freire informou que será

realizado o Seminário Internacional Reuniões dos Colegiados Setoriais e Plenários do
Conselho Nacional de Política Cultural, nos dias 25 a 27 de abril de 2016, no Palácio
Capanema - Rio de Janeiro/RJ. O conselheiro Marcial Maiato convidou a todas e todos
para um debate que o Fórum da Mulher do Partido dos Trabalhadores está
organizando, cujo o tema é a “Importância do papel da mulher na reforma política”, às
18h no dia 21 de março de 2016, na rua da Uruguaiana 277, Centro – Niterói. I.a)
Definição sobre o novo local das reuniões ordinárias: Foram apresentadas três
possibilidades: Museu Janete Costa, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno e Mini
auditório no Centro de Niterói. Após amplo debate, ficou decidido, por maioria dos
votos, que o Museu Janete Costa será o local das reuniões ordinárias do conselho. I.b)
Atualização das datas de reuniões das câmaras setoriais: Câmara de Bibliotecas,
Literatura, Livro, Leitura e Arquivo - reuniões ordinárias toda primeira sexta-feira do
mês, às 17h ; Câmara de Artes Visuais - reuniões bimestrais na terceira segunda-feira,
às 19h; Câmara de Dança - toda quarta sexta feira do mês, às 11h; Câmara de Cadeia
Criativa, Produção Cultural, Mercado Cultural e Moda – bimestralmente na segunda
terça-feira, às 14h. Ponto II - Pontos gerais de interesse dos conselheiros e governo:
II.a) Aprovação do Regimento Interno: Os conselheiros presentes fizeram pequenas
modificações no texto apresentado pelo grupo de trabalho, em seguida aprovando o
regimento que será anexado a esta ata; II.b) Chamada Pública do Teatro Municipal:
Victor de Wolf informou que a Diretora do Teatro Municipal, Marilda Ormy, se dispôs a
comparecer à próxima reunião ordinária do Conselho para sanar quaisquer dúvidas
sobre o assunto; II.c) Plano Municipal de Cultura: Ficou como pauta para a próxima
reunião ordinária do Conselho. Ponto III - Apresentação de temas gerais: O
Conselheiro Presidente Renato Almada pediu que a Secretaria Executiva convoque o
Poder Público para a próxima reunião por meio de ofício, e-mail e telefone. A reunião
foi encerrada às 22h 15 min do mesmo dia ficando a seguinte marcada para o dia 19
de abril de 2016.

Renato Almada – Presidente

Giovanna Caffaro – Secretária Executiva

Conselheiros titulares presentes: Celecina Rodrigues dos Santos (Artesanato e
Economia Solidária); Silverton Nascimento Cruz (Artes Visuais); Danielle Fritzen De
Brito Ribeiro (Bibliotecas, Literatura, Livro, Leitura e Arquivo); Luiz Felipe Monteiro
Garcez (Cadeia Criativa, Produção Cultural, Mercado Cultural e Moda); Elizeu dos
Santos Felipe (Cultura e Religiões Afro-Indígenas, Grupos Étnicos, Comunidades
Tradicionais e Capoeira); Luiz Fernando Azevedo Silva (Dança); Renato de Mello
Almada (Movimentos Sociais); Felipe Ribeiro Carvalho (Patrimônio Histórico, Artístico e
Cultural - Material e Imaterial); Marcial Luiz Maiato (Comunicação Social, Comunitária
e Difusão Cultural e Cultura Digital); Victor De Wolf (Fundação de Arte de Niterói);
André Luiz da Costa Valim (Fundação de Educação de Niterói).

Conselheiro suplentes com a presença do titular: Cynthia Fernanda de Ramos
(Artesanato e Economia Solidária); Patrícia Barcelos Freire (Artes Visuais); Ricardo
Mouzer Lemos (Fundação de Arte de Niterói); Margarete Maria Martins (Fundação de
Educação de Niterói).
Justificaram ausência: Ingrid Guimarães (Equipamentos Privados de Cultura); Cristiane
Pret (Carnaval e Festas Populares); Lya Silveira Alves (Arte e Cultura Urbanas); André
De Souza Alves (Arte e Cultura Urbanas).
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