Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural
Aos dezessete dias do mês de janeiro de 2017 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 (Discussão e
decisão dos processos e expedientes): I.a) Comunicações da
Presidência e dos demais integrantes do Conselho: A reunião
iniciou com o Presidente do Conselho expondo sua experiência
como representante deste conselho em reunião, que ocorreu na segunda semana de janeiro,
com o novo Secretário das Culturas, Marcos Gomes. Em sua participação, foi enfático quanto à
importância do conselho para a construção da política cultural da cidade, tendo
reconhecimento do secretário, que se prontificou a colaborar com empenho nas demandas do
conselho; O conselheiro Victor De Wolf justificou a ausência do Secretário das Culturas, que
tinha agenda prévia com o prefeito, e comentou sobre o funcionamento do governo com a
nova gestão; O conselheiro Fábio Fortes relatou sobre reunião com o Secretário Marcos
Gomes, no dia dezesseis de janeiro, representando a Câmara Setorial de Teatro e Circo, e
expôs sua insatisfação por alguns pontos não terem sido melhor abordados na reunião. Os
pontos “ I.b “ e “I.c” foram retirados da pauta, em comum acordo com o pleno presente, pois
serão pauta da reunião extraordinária a ser realizada na próxima semana, dia vinte de quatro
de janeiro; Outrossim, foi inserido na pauta a decisão sobre o calendário das reuniões
ordinárias do Conselho neste primeiro semestre, como previsto no Regimento Interno deste
Conselho. Assim, após um amplo debate, ficou decidido que as reuniões ordinárias passarão a
ser realizadas na terceira segunda-feira de cada mês, no horário de dezenove horas e trinta
minutos, tendo como local a sala do Museu Janete Costa, localizado no Ingá, Niterói, RJ; A
conselheira da Secretaria da Saúde, Veronica França, justificou suas faltas anteriores por
motivo de saúde com um familiar de primeiro grau e disse que quando resolvida essa questão,
estará presente para compor o conselho com melhor empenho. A justificativa foi aceita pelo
pleno presente. No ponto I.d) Criação da comissão permanente de comunicação do conselho,
previsto no artigo 17 do Regimento Interno: O pleno desta reunião em comum acordo decidiu
que a composição desta comissão será de três conselheiros (as) e que ficará responsável, a
princípio, pela comunicação interna do conselho, que englobaria: atualização da página na
rede social Facebook; atualização dos mini currículos dos conselheiros; cancelamento de um
blog que aparenta representar este conselho sem a autorização dos seus participantes;
registro e divulgações das reuniões por fotografia; O presidente Renato Almada deixou claro
que não é função desta comissão falar à impressa representando o conselho, demanda que
pertence ao Presidente. Os conselheiros podem, contudo, falar representando a sua setorial,
como já ocorreu em diversas ocasiões. Outro ponto tratado foi que a rede social Whastapp
não pode ser usada como meio oficial de comunicação do conselho. Após explicações, o pleno
determinou que participassem da comissão os conselheiro Marcelo Caldas, da câmara setorial
de Audiovisual, a conselheira Patrícia Freire, da câmara setorial de Artes Visuais, e ficou
reservado à câmara de Comunicação Social um lugar nessa comissão, tendo em vista que ela
representa esse segmento. No ponto I.e) Envio das atas das câmaras setoriais: Ficou decidido
as atas das reuniões de cada câmara setorial deverão ser entregues à secretaria executiva, via
e-mail oficial do conselho, em até 10 dias úteis após a realização da reunião, junto com a
agenda anual das reuniões das câmaras setoriais, ficando a secretária executiva responsável
por cobrar essa demanda. Foi lembrado que as reuniões das câmaras setoriais necessitam
apenas da presença do conselheiro titular e do conselheiro suplente da setorial para instalar a
reunião, quórum que foi decidido quando da criação do regimento interno e é um de seus
artigos. Lembrou-se também que a secretaria executiva tem total disponibilidade em
assessorar no agendamento e convocação das reuniões das câmaras setoriais. No ponto II

(Acompanhamento das decisões da conferência e do plano municipal de cultura): I.a)
Andamento e transparência no processo de regulamentação da lei de incentivo municipal: O
presidente falou sobre esse ponto no inicio da reunião, ratificando a importância, para a
política cultural da cidade, do real andamento do processo da regulamentação da lei de
incentivo municipal. Disse também que não tolerará mais atrasos no cumprimento deste
processo, o que deixou claro na reunião com o Secretário das Culturas e recebeu como
resposta que em alguns meses isso será mais bem abordado pelo secretário. O conselheiro
Victor De Wolf foi mais especifico e disse que até dia trinta de março de 2016 ocorrerá a
regulamentação. O Presidente informou que está ciente da existência uma reunião agendada
entre o poder público a respeito do impasse jurídico, e relatou que já solicitou estar presente
nesta reunião para melhor acompanhamento sobre a regulamentação. O conselheiro Victor De
Wolf ficou encarregado de providenciar esse convite. Ponto III – apresentação de temas gerais:
não houve informe sobre esse ponto. 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 dos Santos (Artesanato e Economia
Solidária); Lya Silveira Alves (Arte e Cultura Urbanas); Danielle Fritzen De Brito Ribeiro
(Bibliotecas, Literatura, Livro, Leitura e Arquivo);Marcelo De Carvalho Caldas (Audiovisual);
Elizeu dos Santos Felipe (Cultura e Religiões Afro-Indígenas, Grupos Étnicos, Comunidades
Tradicionais e Capoeira); Felipe Carvalho (Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Material e
Imaterial); Cecilia Vaz Nogueira (Teatro e Circo); Ingrid Rodrigues Guimarães; Victor De Wolf
(Fundação de Artes de Niterói); Diogo Cairo (Câmara Municipal de Niterói).
Conselheiros suplentes presentes: Cynthia Fernanda de Ramos (Artesanato e Economia
Solidária); Patrícia Freire (Artes Visuais); Jair Sardenhas De Almeida (Carnaval e Festas
Populares); Fábio Fernandes Ferreira (Teatro e Circo);
Justificaram ausência: Felipe Garcez (Cadeia Criativa, Produção Cultural, Mercado Cultural e
Moda); Fernando Azevedo (Dança); Klaus De Albuquerque Fonseca (Música).
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