Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural
Aos dezessete dias do mês de janeiro de 2017 foi realizada a
reunião extraordinária 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. Por se
reunião extraordinária a pauta da reunião foi única: Regimento
interno com destaque aos artigos referentes à falta dos
Conselheiros e quórum das reuniões Iniciou-se a reunião com a
fala do Secretário das Culturas, Marcos Gomes, dizendo está ciente das ausências relacionadas
ao poder público nas reuniões do conselho, e lamenta muito que isso esteja ocorrendo por
parte do poder público. Prontificou-se a sempre dialogar com os Conselheiros, a encaminhar o
processo do Plano Municipal de Cultura e do Incentivo até o mês de março e espera ter uma
ótima relação com o Conselho daqui em diante. Depois de sua fala, os conselheiros e as
conselheiras presentes se apresentaram ao Secretário, dando o boas vindas. Antes de encerrar
sua fala o Secretário das Culturas, Marco Gomes, se dispôs a marcar uma agenda com cada
Câmara Setorial para acompanhar melhor os andamentos de cada seguimento cultural da
cidade. Encerrada a fala, deu-se seguimento a pauta da reunião: regimento interno em
específico as faltas dos conselheiros e do quórum das reuniões. Ficou decidido que deverão ser
incorporados ao Regimento Interno os artigos da Lei Municipal de Cultura referente ao
quórum das reuniões ordinárias e extraordinária. O primeiro ponto referente às faltas dos
conselheiros foi abordado pelo presidente, Renato Almada, que levantou a discussão ao pleno
a respeito do Conselheiro Suplente ter sua falta registrada quando não vierem as reuniões
ordinárias. Após um amplo debate, o pleno desta reunião decidiu que: Os Conselheiros que
não vierem à reunião, sendo ele Titular ou Suplente, levaram falta. Assim como, se o
Conselheiro Titular for à reunião e o Conselheiro Suplente não for levará falta. Deste modo,
passa a contar presença do Conselheiro Suplente nas reuniões ordinárias; O segundo ponto
falado foram os artigos referente às regras para substituição e afastamento do(a)
conselheiro(a) da Sociedade Civil e Poder Público. Em comum acordo o pleno decidiu para a
diminuição do limite de faltas que geram substituição e afastamento do Conselheiro Titular e
Suplente; O ultimo ponto decido pelo pleno, a respeito das faltas dos Conselheiros, foi que
passarão a ser contatas as presenças dos conselheiros que vierem dentro do horário das
reuniões ordinárias e serão contatas as faltas dos conselheiros que não tiverem presentes,
independente da existência de quórum. Desde modo, a Secretaria Executiva ficou responsável
em redigir os artigos que foram alterados e os que deverão ser acrescentados ao Regimento
Interno e publicado no Diário Oficial. O Regimento Interno deverá ser anexado a ata. A reunião
foi encerrada às 22h do mesmo dia ficando a próxima reunião para o dia 20 de fevereiro de
2017.

Renato Almada – Presidente

Giovanna Caffaro – Secretária Executiva

Conselheiros titulares presentes: Celecina Rodrigues do Santos (Artesanato e Economia
Solidária); Lya Alves (Arte e Cultura Urbanas); Felipe Garcez (Cadeia Criativa, Produção
Cultural, Mercado Cultural e Moda); Marcelo Caldas (Audivisual); Elizeu dos Santos Felipe
(Cultura e Religiões Afro-Indígenas, Grupos Étinicos, Comunidade Tradicionais e Capoeira); Luiz
Fernando Azevedo (Dança); Renato Almada (Movimentos Sociais); Felipe Carvalho (Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural - Material e Imaterial); Marcial Maiato (Comunicação Social,
Comunitária e Difusão Cultural e Cultura Digital); Ingrid Rodrigues (Equipamentos Privados de

Cultura); Marco Gomes (Secretário Municipal das Culturas); Daniel Damasceno (Subsecretaria
Municipal de Planejamento Cultural); Victor De Wolf (Fundação de Artes de Niterói).
Conselheiros suplentes presentes: Cynthia Fernanda de Ramos (Artesanato e Economia
Solidária); Patricia Freire (Artes Visuais); Francisco Javier (Biblioteca, Literatura, Livro e
Arquivo); Jair Sarzedas (Carnaval e Festas Populares); Ricardo Mouzer (Fundação de Artes de
Niterói);
Justificaram ausência: Não tiveram justificativas.
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