Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural
Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezesseis foi
realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política
Cultural, no Museu Janete Costa, Ingá, Niterói, RJ. Às 20:40h
instalou-se reunião com quórum e devido a ausência do
Presidente, a presidência da sessão foi exercida pelo
Conselheiro Marcelo Caldas que 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): A conselheira Celecina Santos, apresentou ao pleno
presente sobre o acordo feito entre o Fórum da Economia Solidária no qual teve
assinatura do Vice Prefeito, Axel Grael. Sendo assim adequando as questões
levantadas da câmara setorial de economia solidária, vem solicitar que seja cumprido o
que está escrito no documento, tendo como foco principal a criação de um espaço
institucional da economia solidária no município de Niterói. Em seguida apresentou as
alterações que foram feitas no Edital dos Artesões nº 22502-6. Logo ela reclamou das
mudanças e pediu que fosse avaliado por representantes da cultura, pois é por esta
categoria que eles se veem sendo representado. A Conselheira Lya Alves apresentou
que foi cobrado por via ofício, da Câmara Setorial de Artes Urbanas para a Secretária
das Culturas, a publicação no Diário Oficial das áreas já liberadas para serem
grafitadas, e que as mesmas fossem regulamente públicas no Diário Oficial. Em seguida
pediu que fosse informado formalmente pela fundação de arte de Niterói, mas seu
representante não estava presente logo encaminhou que a mesma faça um oficio
pedindo essa informação, sobre os encaminhamentos aprovados na conferência,
relativo à Câmara setorial de Artes Urbanas, em especial o evento anual de grafite e
caminho do graffiti; O Conselheiro André Luiz Avelin levou a debate o fato ocorrido a
respeito de arte contemporânea realizada em frente ao Museu de Arte
Contemporânea (MAC), em Icaraí, Niterói, no sábado, dia 18 de junho de 2016, e sobre
o debate que estava sendo levantando a respeito desse assunto. Sendo assim foi
encaminhado que o Conselho Municipal de Política Cultural faça uma nota com o
parecer sobre o que é arte contemporânea. Essa nota será feita pelos conselheiros que
dominem o tema e mesmo deverá ser divulgado pela Fundação de Artes de Niterói ou
pela Secretaria Municipal das Culturas no site da FAN; A Conselheira Danielli Fritzen,
informou que a setorial no qual representa - Biblioteca, Literatura, Livro, Leitura e
Arquivo - junto com a Câmara Setorial de Artes Visuais, organizará um seminário sobre
as leis de incentivo a cultura, ISS, ICMS e Rouanet, que será realizado até início do mês
de agosto na Biblioteca Parque Estadual de Niterói; I.a) Com a falta do presidente este
ponto da pauta, sobre acusações no Whastapp, por decisão do pleno foi adiado; I.b)
Esclarecimento da ferramenta do Whastapp. Foi encaminhado que a Secretaria
Executiva envie por e-mail a explicação do uso desta ferramenta, mostrando a sua
devida importância sobre a agilidade para sanar informações de pequenas
complexidades e explicando que para documentos e declarações as ferramentas
usadas são as determinadas no regimento interno do conselho. No ponto II - Pontos
gerais de interesse dos conselheiros e governo: II.a) Andamento burocrático do plano;
Devido esse tema requerer muita demanda, foi acordado pelo pleno presente que seja
feito uma reunião extraordinária para primeira ou segunda semana de julho, tendo
como pauta única o plano municipal de cultura, II.b) Apresentação da resposta do

ofício encaminhado pelo conselho à Seconser. A Secretaria Executiva informou que
ainda não teve resposta deste oficio. O pleno acordou que na próxima reunião
ordinária as pautas pendentes sejam as primeiras a serem discutidas. A reunião foi
encerrada às 22h do mesmo dia, ficando a próxima reunião ordinária para o dia 19 de
julho de 2016.

Marcelo Caldas - 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); Cristiane Pret (Carnaval e Festas Populares);
Ingrid Guimarães (Equipamentos Privados de Cultura); André Luiz da Costa Valim (Fundação de
Educação de Niterói). Veronica Albuquerque (Secretaria Municipal se Saúde); Klaus
Albuquerque (Música); Conselheiros suplentes presentes: Cynthia Fernanda de Ramos
(Artesanato e Economia Solidária); Patrícia Barcelos Freire (Artes Visuais); André Alvez (Arte e
Culturas Urbanas); Marcelo Caldas (Audiovisual); Margarete Martins (Fundação de Educação
de Niterói; Justificaram ausência: Wallace Santos Terra (SEPLAG); Elizeu dos Santos Felipe
(Cultura e Religiões Afro-Indígenas, Grupos Étnicos, Comunidades Tradicionais e Capoeira);
Felipe Ribeiro Carvalho (Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Material e Imaterial);
Marcial Maiato (Comunicação Social, Comunitária e Difusão Cultural e Cultura Digital).
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