Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural
Aos vinte dias do mês de março 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) O presidente Renato Almada leu para os
demais conselheiros ofício recebido da comissão de Cultura Comunicação e Patrimônio
Histórico da Câmara de Vereadores de Niterói, com o calendário das reuniões desta
comissão, convidando todas e todos para participar representando a sua Câmara
Setorial, por ser de extrema importância a representatividade dos segmentos de
cultura da cidade nessa comissão; Informou também sobre sua participação em
reunião da nova Gestão do Teatro Popular Oscar Niemeyer e representantes das
academias de dança de Niterói; Foram acrescidos no ponto III, na pauta dessa reunião,
dois itens: 1-Alteração no horário das reuniões ordinárias deste conselho, solicitado
pela representante da Secretaria Municipal das Culturas e 2-Esclarecimentos e ajuda
para realização de um evento para o dia do graffitti, solicitado pela conselheira da
Câmara Setorial de Artes e Culturas Urbanas; o conselheiro Victor De Wolf deixou
registrado que aconteceu, na semana anterior, a reunião ordinária da Câmara Setorial
de Teatro e Circo, da qual ele participou; A conselheira Celecina pediu apoio ao
Conselho em relação ao Espaço Itaipu de Economia Solidária, onde autoridades estão
dificultando a realização da feira na região. O Presidente, Renato Almada, explicou que
o uso do local para realização da feira depende da aprovação de entidades
governamentais. I.b) Envio agenda da câmara setorial, mini currículos e atas das
câmaras setoriais: Foi decidido que se torne público no site oficial do conselho, tanto
as atas de reuniões ordinárias, mini currículos e agenda das câmaras setoriais que já
foram enviadas por e-mail, como a lista das câmaras que ainda não os enviaram. No
ponto II - Acompanhamento das decisões da conferência e do plano municipal de
cultura; II.a) Andamento e transparência no processo de regulamentação da lei de
incentivo municipal: Foi explanado pela Presidência que o prazo estipulado pelo
Secretário Municipal das Culturas, Marcos Gomes, era até o mês de março, que está
terminando, pelo que decidiu-se pelo envio de um ofício lembrando/cobrando ao
Secretário de Cultura que seja cumprido o prazo acordado para a publicação da
Regulamentação da Lei 3182/2015 (Sistema Municipal de Cultura) e também o envio
do Plano Municipal de Cultura para a câmara de vereadores, ambos no prazo máximo
de 31 de março do corrente ano. Ultrapassado o prazo, serão buscados os meios
judiciais cabíveis para que se coloque em prática uma lei que já está em vigor. O
conselheiro Victor De Wolf passou um informe a pedido da Subsecretária Danielle
Nigromonte: o Plano Municipal de Cultura ainda não avançou porque a nova gestão
não conseguiu descobrir onde estava o processo ou se ele existia, por não
encontrarem registros na SMC, pelo que enviariam novamente, no dia seguinte a esta
reunião, o processo à Procuradoria; quanto à regulamentação da Lei, a Subsecretaria
Danielle Nigromonte pediu para informar que terá uma reunião no dia 05 do próximo
mês com o Subsecretário de Arrecadação Tributária, da Secretaria da Fazenda, que vai
ficar responsável por essa questão, esclarecendo que o que estava emperrado, não era

a parte da FAN/SMC e nem da Procuradoria, mas sim como funcionaria internamente
na Fazenda. No ponto III - Apresentação de temas gerais: III.a) O Conselheiro Felipe
Carvalho levantou dois pontos a serem votados: ponto 1) Que 100% verba de locação
dos equipamentos culturais seja destinada ao Fundo Municipal de Cultura; ponto 2)
Destinar 50% da porcentagem que cabe ao Poder Público pelas bilheterias dos
Equipamentos Culturais Municipais ao Fundo Municipal de Cultura. Colocaram-se as
propostas para a votação e o pleno aprovou, ficando a Secretaria Executiva
responsável por transformar a decisão em uma resolução normativa; III.b) Alteração
no horário das reuniões ordinárias deste conselho, solicitado pela representante da
Secretaria Municipal das Culturas: Foi informado ao pleno presente a solicitação de
intercalar os horários das reuniões ordinárias do Conselho com o horário comercial,
conforme é costume com outros conselhos do Estado. Após um amplo debate sem
consenso, foi relembrado pelo Presidente da sessão que as reuniões ordinárias do
Conselho são agendadas no início de cada semestre, de forma que, regimentalmente,
tal alteração só é permitida a cada início de semestre; III.c) Esclarecimentos e ajuda
para realização de um evento para o dia do graffitti: O conselheiro Victor De Wolf
informou que foram realizadas as reuniões solicitadas com o Poder Público, e nessas
reuniões foram atendidas as demandas da sobre a setorial de arte e culturas urbanas.
Sobre o evento do graffitti, a conselheira Lya Alves informou que foi prometido pela
Seconser, que a setorial ficasse responsável por grafitar a parte externa do muro do
túnel que liga o bairro de Piratiniga ao bairro de Charitas, como um marco para a
comemoração do evento do dia do graffitti na cidade. Contudo, ao ir até o local para
conhecer o muro, descobriu-se que este ainda não foi construído. Disse também que
há outras demandas da setorial que ainda não foram atendidas. O conselheiro Victor
De Wolf orientou que deve-se então pedir uma nova reunião para esclarecer as
questões e entender por que as demandas não foram aplicadas; Ainda, o conselheiro
Victor De Wolf enumerou algumas ações públicas realizadas em prol das Artes
Urbanas: a deliberação de que a casa ocupada pelo grafiteiro “Acuma” vire uma casa
com espaço para as artes urbanas; A chamada pública “Arte Expressa”, realizada em
parceria com o Ibmec, para a pintura artística de bancos da cidade, que será retomada
em breve, uma vez que a Seconser se propôs a separar uma praça da cidade para a
pintura dos bancos. A respeito do evento do dia do graffitti admitiu ter havido um erro
de competência, vez que a Seconcer não tem poder para liberar as pinturas, mas estão
sendo buscados meios para que o evento ocorra. O presidente, Renato Almada ficou
responsável de conversar com a Seconser sobre assunto. A Secretaria Executiva ficou
responsável por enviar um e-mail para os conselheiros representantes das câmaras
setoriais com as propostas das conferências de cada setorial, ao qual deverão
responder indicando duas em, no máximo, quinze (15) dias corridos. Para a próxima
reunião ordinária do conselho deverão se entregues uma proposta simples para a
realização dessas demandas principais da conferência. Após a reunião e feito o
encaminhamento, o governo terá outros quinze (15) dias corridos para a resposta. A
reunião foi encerrada às 22h do mesmo dia, ficando a próxima reunião para o dia 17
de abril 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); Marcelo Caldas (Audiovisual);
Elizeu dos Santos Felipe (Cultura e Religiões Afro-Indígenas, Grupos Étnicos,
Comunidade Tradicionais e Capoeira); Renato Almada (Movimentos Sociais); Felipe
Carvalho (Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural - Material e Imaterial); Marcial Luiz
Maiato (Comunicação Social, Comunitária e Difusão Cultural e Cultura Digital); Cecília
Vaz Nogueira (Teatro de Circo); Victor De Wolf (Fundação de Artes de Niterói).
Conselheiros suplentes presentes: Cynthia Ramos (Artesanato e Economia Solidária);
André Alves (Arte e Culturas Urbanas); Patrícia Freire ( Artes Visuais);
Justificaram ausência: Gisela Ferreira (Fundação de Artes de Niterói); Cristiane Pret
(Carnaval e Festas Populares); Ana Maria Duque (Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia); Liliane Balonecker (Secretaria Municipal de Educação, Ciência e
Tecnologia); Lindalva Cavalcanti Cid (Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico); Débora Alves dos Santos (Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico);

