Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural
Aos dezessete dias do mês de maio 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, inicialmente, pelo Presidente Conselheiro Renato Almada que, por motivo de
saúde da sua esposa, precisou se ausentar em seguida. O Conselheiro Silverton Cruz
então se candidatou para presidir a reunião, o que foi acatado pelos demais
conselheiros. No ponto I (Comunicações da Presidência e dos demais integrantes do
Conselho): O conselheiro Fábio Fortes informou e convidou todas e todos presentes
para a peça de teatro "Terror e Miséria no III Reich", da qual faz parte e está em cartaz
no Teatro Municipal João Caetano. O conselheiro Fernando Azevedo falou sobre a
importância do dia da dança e pediu que seja incluído no calendário da cidade, de
maneira que seja comemorado com representatividade. A conselheira Patrícia Freire
falou sobre sua participação na reunião do Conselho Regional de Cultura, que ocorreu
em Brasília e teve como pauta principal a defesa do Ministério da Cultura. O
conselheiro Victor De Wolf falou sobre sua participação no ato que ocorreu hoje, dia
17 de maio de 2016, na Câmara dos Vereadores, sobre o Dia Internacional Contra a
Homofobia e ratificou a importância desta data, pois faz 26 anos que a Organização
Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças do Código
Internacional de Doenças, reconhecendo-a como expressão válida de sexualidade. I.a)
Justificativa das demandas do conselho: O conselheiro Victor De Wolf justificou o não
envio dos documentos do Plano Municipal de Cultura que havia ficado responsável de
passar para a secretaria executiva, pois eles tiveram que ser revisados pela nova
subsecretária de Cultura, Fabiana Reis, demandando mais tempo para a entrega, o que
será feito por ela o mais rápido possível. II.b) Apresentação das respostas dadas pela
SECONSER, em reunião com a Presidência do Conselho, Sobre o caso com uma artista
que teve a sua pintura, realizada na Ponte de acesso à Igreja da Boa Viagem, coberta
pelo referido Órgão Público. Primeiramente foi dada a palavra à artista em questão,
Mariana Antioli, a fim de expor seus questionamentos, ao que seguiu-se uma
explanação meramente informal sobre as respostas da SECONSER, uma vez que o
conselheiro Renato Almada, que é quem faria esta fala com maior propriedade, teve
que se ausentar. Em comum acordo, os conselheiros presentes decidiram pela
elaboração de um ofício para a SECONSER solicitando uma justificativa formal e por
escrito do motivo pelo qual foi apagada a pintura da ponte. No ponto II (Pontos gerais
de interesse dos conselheiros e governo): II.a) Debate sobre o fim do MinC: Ocorreu
uma amplo debate sobre a extinção do Ministério da Cultura pelo atual governo
provisório, em que vários conselheiros ressalvaram a sua indignação, ficando acordado
pelo pleno sobre a preparação de uma carta a ser entregue ao presidente da Comissão
de Cultura da Câmara de Vereadores da Cidade de Niterói, o vereador Leonardo
Giordano, devendo o texto de tal carta ser aprovado via e-mail oficial do Conselho. No
ponto III (Apresentação de temas gerais): O conselheiro Fábio Fortes apresentou

demanda da Câmara Setorial de Teatro e Circo de se ter acesso à minuta dos contratos
de apresentação do Teatro Popular para que ela seja esclarecida. Com base nesta
demanda, o Conselho, encaminhou que a Secretaria Executiva peça as minutas dos
contratos de apresentação do Teatro Popular, do contrato de locação do Museu de
Arte Contemporânea Niterói pela Louis Vuitton com a Fundação de Arte de Niterói, e
contrato de concessão onerosa do antigo Centro Petrobrás de Cinema, encaminhandoos por e-mail aos conselheiros. A reunião foi encerrada às 22h do mesmo dia ficando a
seguinte marcada para o dia 21 de junho de 2016 no mesmo local.

Presidente - Silverton Cruz

Giovanna Caffaro –Secretária executiva

Conselheiros titulares presentes: Celecina Rodrigues dos Santos (Artesanato e
Economia Solidária); Lya Silveira Alves (Arte e Culturas Urbanas); Silverton Cruz (Artes
e Visuais); Danielle Ribeiro (Biblioteca, Literatura, Livro, Leitura e Arquivo); Elizeu dos
Santos, “Mestre Zezeu”(Cultura e Religiões Afro-Indigenas, Grupos Étinicos,
Comunidades Tradicionais e Capoeira); Cristiane Pret (Carnaval e Festas Populares);
Luiz Fernando Azevedo (Dança); Klaus De Albuquerque (Música); Fabiana Reis
(Subsecretaria Municipal das Culturas); José Joaquim Albuquerque (Subsecretaria
Municipal de Planejamento Cultural); Victor De Wolf (Fundação de Arte de Niterói);
Wallace Santos Terra (Seplag).
Conselheiros suplentes presentes: Cynthia Ramos (Biblioteca, Literatura, Livro, Leitura
e Arquivo); Patrícia Freire(Artes e Visuais); Fábio Fernandes (Teatro e Circo).
Justificaram ausência: Felipe Carvalho (Patrimônio Histórico, Artístico e Cultura –
Material e Imaterial); Felipe Garcez (Cadeia Criativa, Produção Cultural, Mercado
Cultural e Moda); André Valim (Fundação de Educação de Niterói); Cecilia Vaz
Nogueira (Teatro e Circo); Artur Maia ( Secretário Municipal das Culturas); Marcelo
Caldas (Audiovisual).
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