Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural
Aos dezesseis dias do mês de Fevereiro de dois mil e
dezesseis foi realizada a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Cultura de Niterói, na sala da na
Biblioteca Pública de Niterói, localizada na Praça da
República, s/n, Centro - Niterói. - RJ. Às 20h, instalouse reunião com quórum e a presidência da sessão foi exercida pelo Presidente
Conselheiro Renato Almada. No Ponto I(Comunicações da Presidência e dos
demais integrantes do Conselho): inicialmente, foi solicitado pelo Presidente
que registrasse a presença coordenador Projeto Cultura Viva, Pedro Gaúcho, na
reunião.Em seguida, os demais conselheiros presentes definiram o calendário
de reuniões de cada câmara setorial, que devem ser minimamente bimestrais,
ficando da seguinte forma: Setorial de Arte e Cultura Urbanas- toda 2ª
(segunda) Quinta-feira do mês,local a definir;Câmara Setorial de Artes Visuais a primeira será realizada na próxima segunda-feira, 22 de fevereiro, às 19h, e a
partir deste dia será realizada toda última segunda-feira do mês, local a
definir; Teatro e Circo – a primeira será na próxima terça-feira, 23 de fevereiro,
às 19:30,e a partir de então será realizada toda 3ª (terceira) quarta-feira do
mês, no Solar do Jambeiro; As câmaras setoriais de Música,de Audiovisual e de
Equipamentos Privados de Cultura,realizarão a reunião em conjunto, na última
quinta-feira de cada mês, às 19h,no Espaço Cultural Oceânico (ECO);As câmaras
setoriais de Culturas e Religiões Afro-indígenas, Grupos Étnicos, Comunidades
Tradicionais e Capoeira e a de Carnaval e Festas Populares irão realizar a
reunião em conjunto toda 2ª(segunda)terça-feira no mês, às 19h, no Centro
Cultural Paschoal Carlos Magno; Câmara setorial de Dança– toda última sextafeira do mês,às 19h, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno; Câmara Setorial
de Serviços de Comunicação Social, Comunitária e Difusão Cultural e Cultura
Digital- toda 2ª (segunda) quinta-feira do mês,às 18h, no Sindicato do Bancários;
Câmara Setorial de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (Material e
Imaterial) - toda 1ª(primeira) quarta-feira do mês, às 19h, na sede do GDN;
Câmara Setorial de Movimentos Sociais -toda 2ª (segunda) terça-feira do mês,
às 19h, na Câmara dos vereadores; Câmara Setorial de Biblioteca , Literatura,
Livro, Leitura e Arquivo Suplente - toda 1ª (Primeira) Segunda Feira do mês, às
18h, na Biblioteca Pública de Niterói. OBS: Ausentes os conselheiros das
câmaras setoriais de Artesanato e Economia Solidária e a de Cadeia Criativa,
Produção Cultural, Moda e Mercado Cultural,foi decidido pelo pleno que suas
reuniões ficam marcadas para a última quarta-feira de cada mês, às 19:30, em

local a ser decidido pelos conselheiros de cada câmara, destacando-se a
possibilidade de estes alterarem a agenda em tempo hábil. OBS²: O local e o dia
das reuniões de cada grupo setorial poderão ser alterados, desde que os
conselheiros façam a solicitação da mudança com antecedência à secretaria
executiva. No Ponto II (Pontos gerais de interesse dos conselheiros e governo):
II.a) Apresentação e aprovação do local das reuniões ordinárias: Foi aprovado
por todo os presentes que a Biblioteca Pública de Niterói será o local das
reuniões ordinárias do pleno. II.b)Apresentação e aprovação da nova logotipo
do Conselho: O novo logotipo do Conselho Municipal de Política Cultural foi
apresentado pela Conselheira Suplente Gabriela de Amaral Carvalho e aprovado
por todos os presentes; o logotipo deve ser anexada a ata. II.c) Eleição dos
representantes do Conselho para participar das reuniões de avaliação do Arte
na Rua: os conselheiros Marcelo Caldas, Caju Fonseca, Felipe Carvalho e Patrícia
Freire se propuseram a participar de tais reuniões, com aprovação dos demais
presentes. II.d) Debate e criação do regimento interno: Decidiu-se pela
marcação de uma reunião extraordinária com pauta exclusiva sobre o tema no
dia 1 de março de 2016, às 18h, na Biblioteca Pública de Niterói.
II.e)Regulamentação da lei de cultura:Ficou marcada uma reunião sobre o tema,
aberta a todos os representantes do conselho, para o dia18 de fevereiro de
2016,na Fundação de Arte de Niterói. Ponto III (Leitura, discussão e decisão dos
processos e expedientes relacionados na pauta, com a respectiva assinatura dos
votos). No Ponto VI(Apresentação de temas gerais): A conselheira Ingrid
Rodrigues Guimarães apresentou as decisões tomadas pelo grupo de
organização da Posse Cultural dos Conselheiros, bem como a estrutura do
evento, para serem discutidas e aprovadas ou alteradas pelo pleno. O
conselheiro Renato falou sobre as demandas da posse cultural e os conselheiros
presentes debateram sobre o cerimonial, determinando-se que este vai
acontecer no dia 28 de março de 2016,das 10h às 15h, sendo o ato do prefeito
às 11h; O conselheiro Victor De Wolf se pronunciou sobre o andamento das
obras do Museu de Arte Contemporânea (MAC), destacando as mudanças já
ocorridas; A Câmara Setorial de Teatro e Circo questionou sobre o andamento e
cumprimento das determinações da Conferência de Cultura na Chamada Pública
de Ocupação do Teatro Municipal João Caetano, em especial no que diz respeito
à contagem de datas. O Conselheiro da FAN, Victor De Wolf, orientou que eles
marquem uma reunião com representantes do Teatro Municipal e da Equipe de
Chamadas Públicas da FAN para entender como foi realizada a contagem e, se
houver discordância, que façam uma reclamação formal e proponham
mudanças na próxima reunião do Conselho, colocando-se à disposição para

sanar dúvidas desta câmara setorial; sobre a Lei do Grafitte, ficou acordado que
o Conselho de Política Cultural, representado pelo Presidente do pleno, junto
aos Conselheiros da Câmara Setorial de Arte e Cultura Urbanas, irão dialogar
com a Polícia Militar 12 º Batalhão e a Secretaria de Ordem Pública. A reunião
foi encerrada às 22h do mesmo dia, ficando a próxima reunião ordinária
marcada para o dia 15 de março de 2016, neste mesmo local.

Renato Almada – Presidente

Giovanna Caffaro – Secretária Executiva

Conselheiros(as) titulares presentes: Lya Alves(Arte e Cultura Urbanas); Silverton
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Social, Comunitária e Difusão Cultural e Cultura Digital); Cecilia Vaz Nogueira(Teatro e
Circo); Ingrid Rodrigues Guimarães (Equipamentos Privados de Cultura); Victor De Wolf
(Fundação de Arte de Niterói); Rita Diir(Câmara Municipal de Niterói), Claudio Salles
(Subsecretaria Municipal das Culturas);André Luiz Valim (Fundação de Educação de
Niterói); Danielle Fritzen (Biblioteca, Literatura, Livro, Leitura e Arquivo).
Suplentes com presença do titular: André De Souza Alves(Arte e Cultura Urbanas);
Patrícia Barcelos Freire(Artes Visuais); Jorge Pereira Da Silva(Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural -Material e Imaterial);Mario Souza (Comunicação Social,
Comunitária e Difusão Cultural e Cultura Digital);Fábio Fernandes Ferreira (Teatro e
Circo).
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Valdanini (Dança); Artur Maia (Secretário Municipal de Cultura).
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