Prefeitura Municipal de Petrópolis
Conselho Municipal de Cultura
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – SETEMBRO DE 2013
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas,
no Cine Humberto Mauro do Centro de Cultura Raul de Leoni, situado em Petrópolis, estado do Rio
de Janeiro, sob a presidência de Leonardo Randolfo, representante do segmento de canto coral,
reuniu-se o Conselho Municipal de Cultura, com as presenças dos conselheiros representantes da
Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis Maria Luísa Rocha Melo, Marisa Teixeira e Oudair
Teixeira Azevedo, estando presentes ainda a conselheira Luciane Furtado da Costa, representante
da Secretaria de Governo; conselheira Elisabete Cunha Saldanha, representante da Secretaria de
Educação; conselheira Juliana L. T. Santana, representante da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; conselheiro Fabio Junior Silva, representante da Secretaria de
Esportes e Lazer; conselheira Taís Bernardino Pereira, representante da Coordenadoria da
Juventude; conselheira Priscila Nunes Morada, representante da Coordenadoria de Comunicação
Social; conselheira Sandra Vissotto Santos, representante do segmento de artes plásticas;
conselheira Pita Cavalcanti, representante do teatro; conselheira Elisabeth Graebner e sua
suplente Karin Pujol Bell, representantes do segmento de cultura germânica; conselheiro Ivo
Mendes da Silva, representante das escolas de samba e blocos carnavalescos; conselheira Rafaela
Mano Elisiário, representante do segmento de cultura de rua, e conselheiro Carlos José Lima,
representante do segmento de bandas marciais. Também presentes: Emydgia Hoelz Lyrio (Clube 29
de Junho), Valério Augusto (C.M.P. Gab. Ver. Silmar Fortes), Monica Valverde Xavier (Agenda
Petrópolis), Marcio Negócio (Cia. Espiritrupe, Cia. Benta Teatro), Flávia Andrade (assessora do
vereador Ronaldão), Paulo Afonso dos Santos Filho (Coral Municipal, Coral ProTempore, Quartifuza
Ensemble), Thiago França (Stig Petrópolis), Bernardo Stumpf (parecerista FCTP/artista), Mariana
Fortes Pereira (pesquisa histórica e memória), Gilberto Santos Dias e Claudia Maria Costa e Souza
(Neilart), Gabriela Chavantes (artesanato), Renato França (dança de salão), Ana Carolina Maciel
Vieira (museóloga – Fundação de Cultura e Turismo) e Marcelo Valverde Xavier (Raízes do Ofício).
Leonardo Randolfo abriu a reunião fazendo a leitura das atas das assembleias ordinária e
extraordinária do mês de agosto. As duas foram aprovadas com as abstenções da conselheira
Juliana Santana, que não esteve presente nestas reuniões.
Pita Cavalcanti fez uma observação acerca do texto da ata de julho, onde foi registrado
que o Ciranda das Artes teria seu início de execução com duas semanas de atraso, sendo que, na
verdade, segundo a conselheira, o atraso é muito maior, ou seja, cerca de quatro meses atrasado,
visto que este projeto deveria ter acontecido logo no início do ano. Foi elucidado que as duas
semanas de atraso mencionadas são referentes ao período que se deu a partir da aprovação do
seu edital na plenária.
Conforme deliberação em última assembleia, foi encaminhada por Sandra Vissotto a
criação da Comissão de Divulgação do CMC, cujo objetivo é o de dar maior visibilidade às questões
discutidas no Conselho, bem como de conscientizar a sociedade civil quanto à importância de
acompanhar e fazer parte deste colegiado. Priscila Morada considerou importante a criação desta
Comissão e se colocou à disposição para ajudar neste trabalho. Aproveitou também para destacar
que a página eletrônica dos conselhos terá a sua reformulação concluída a partir de 2014. Sandra
Vissotto encaminhou que, neste primeiro momento, seja constituído um grupo de trabalho que irá
desenvolver a formatação desta comissão, para que, após o ingresso de novos conselheiros na
próxima gestão, esta seja definitivamente constituída. Apresentaram-se para integrar este grupo
de trabalho: Sandra Vissotto, Bernardo Stumpf, Marcelo Xavier, Ana Carolina Vieira, Priscila

Morada e Ivo Mendes. Os encaminhamentos referentes à criação da Comissão e a formação do
grupo de trabalho e seus integrantes foram aprovados por unanimidade, conforme consta em
registro de votação anexado nesta ata. A primeira reunião desta comissão ficou agendada para o
dia dezesseis de setembro, às dezesseis horas, no Centro de Cultura Raul de Leoni.
Deu-se início às apresentações para aprovação das planilhas de custos dos projetos a
serem financiados pelo Funcultura, com valor total do recurso destinado a vinte mil reais por
projeto, sendo estes:
Museu Vivo (3.2 009), a ser realizado de novembro a dezembro;
Germaniando (1.2 003), a ser realizado em dezembro;
1º Seminário de Carnaval Imperial (5.1 003), em novembro;
Ciclo de Leituras Dramatizadas (1.1 006), entre outubro e novembro;
Dançar por Dançar (4.2 016), em dezembro;
Salão de Artes Visuais de Petrópolis (1.1 001), entre outubro e novembro;
Confronto Final 2013 (1.2 020), previsto para acontecer em dezembro.
Foi deliberado o agendamento de uma assembleia extraordinária para o dia vinte e três
deste mês, a fim de que as três planilhas dos projetos restantes (Master Class de Regência Coral,
Economia Solidária e Natal de Luz) sejam apresentadas. As demais que foram apresentadas neste
dia, com exceção do projeto do segmento de cultura urbana (Confronto Final), que ficou de
reapresentar os seus valores, obtiveram aprovação unânime da plenária, desde que observadas as
disposições legais.
Foi dada a palavra à secretária de educação, Mônica Freitas, que apresentou o projeto
“Escalada Cultural”, a ser enviado para apreciação e votação na Câmara Municipal, e que objetiva
premiar alunos que se destacam na rede municipal de ensino com livros e um valor de trezentos
reais para compra de um instrumento musical. Alguns questionamentos e ressalvas foram
colocados pelos conselheiros e pelos demais presentes na assembleia com relação à
funcionalidade e ao alcance dos objetivos propostos neste projeto. Marcio Werderitz, presente na
reunião, indagou sobre o cumprimento da Lei nº 11.769/2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade
do ensino da música na educação básica, e chamou a atenção para que o Conselho fiscalize, antes
de tudo, o cumprimento desta Lei.
Abrindo para os informes gerais, Priscila Morada divulgou o convite a todos os conselheiros
emitido pelo secretário de trabalho, assistência social e cidadania, Jorge Maia, e pelo prefeito para
participarem do Primeiro Seminário do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de
Renda, que será realizado no dia treze de outubro, no Laboratório Nacional de Computação
Científica, cujo tema é “Ações voltadas para grupos vulneráveis e seus impactos sociais”.
Monica Valverde convidou a todos para o show de lançamento do cd “Só eu e você”, da
petropolitana Tainá Werneck, no dia vinte e quatro de setembro, no Theatro D. Pedro. Monica
Valverde, produtora do projeto, ressaltou que este trabalho foi aprovado através do Edital de
Chamada Pública para Criação Artística no Funk, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de
Janeiro, contando com patrocínio do Governo do Estado, sendo este o único aprovado de toda a
região serrana.
Ana Carolina Vieira divulgou a programação da Sétima Primavera dos Museus em
Petrópolis, que ocorrerá entre os dias vinte e três e vinte e nove de setembro, com exibição
gratuita de filmes no Cine Humberto Mauro (Centro de Cultura) e realização de visitas guiadas ao
Museu Casa de Santos Dumont e Centro Cultural 14 Bis.
Pita Cavalcanti anunciou que no dia onze de setembro será realizada em Teresópolis
reunião sobre o Curso promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e pelo Ministério da
Cultura, em parceria com a UERJ, de Formação de Gestores Públicos e Agentes Culturais.
Perguntou se há possibilidade de conseguir pela FCTP o transporte até o local e Leonardo Randolfo
orientou que essa solicitação fosse endereçada à Diretoria de Cultura por meio de ofício.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Maria Luísa Rocha Melo, secretária “ad
hoc” do CMC, a presente ata, assinada juntamente com o presidente do CMC, Sr. Leonardo
Randolfo Pires.
Petrópolis, 09 de setembro de 2013.
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