Prefeitura Municipal de Petrópolis
Conselho Municipal de Cultura
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – JUNHO DE 2016
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dezoito horas, na Sala
Teatro Afonso Arinos, situada em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, sob a presidência de Josana
Valle, representante do segmento de artes plásticas, 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, Christiana Notini Limp (Kika Notini) e Leandro Monteiro S. Pires, estando presentes
ainda a conselheira Claudia Costa, representante dos museus; conselheira Deise Mª C. Goettnauer,
representante da Secretaria de Educação; conselheiro Oudair Teixeira Azevedo, representante da
Secretaria de Governo; conselheira Juliana L. Troyack Santana, representante da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; conselheiro Marcelo Valverde Xavier, representante da
Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania; conselheira Wanderléya de Oliveira,
representante do segmento de dança; conselheira Mary de Paula, representante do segmento de
teatro; conselheira Karin Pujol Bell, representante do segmento de cultura germânica; conselheiro Ivo
Mendes da Silva, representante do segmento de escolas de samba e blocos carnavalescos; conselheira
Luciana Viveiros e seu suplente Thomaz Brasil, representantes do Conselho Municipal de Turismo;
conselheira Jaqueline da S. Ferreira, representante do segmento de cultura afrobrasileira, indígena e
popular, e conselheiro Carlos José Lima, representante do segmento de bandas marciais. Também
presentes os visitantes Louh Marques (música), José Augusto Cavalcanti Wanderley (Pequeno
Príncipe), Maria Elisa Lustosa (Pequeno Príncipe), G. De Paulo Xavier, Cocco Barçante (Museu do
Artesanato), Mauricio Araujo (X da Questão), Cristiane Nogueira Monteiro (FCTP), Luciana Romanelli
(CAALL), Marcio Negócio (artista), Renato França (dança de salão), Ana Carolina M. Vieira (museóloga
FCTP) e Carlos Völker Fecher.
Devido à impossibilidade do presidente e da vice-presidente comparecerem à assembleia, a
reunião foi presidida por Josana Valle, 2ª secretária do CMC.
Realizadas leituras das atas referentes às assembleias ordinária e extraordinária realizadas
no mês de maio. Quanto ao conteúdo da última ata, Ana Carolina Maciel elucidou que, referente ao
tombamento das feiras livres, existe um erro conceitual nesta intenção, uma vez que não se tomba
patrimônio imaterial. Esclareceu que, neste caso, este deve ser registrado com a chancela do IPHAN,
pois somente bens materiais podem ser tombados. Feita esta observação, as atas foram aprovadas
com as abstenções de Marcelo Xavier e Carlos José Lima.
Tendo em vista o pedido de desligamento da conselheira Regina Bortolini da Comissão de
Projetos Culturais, conforme documentação anexa à ata, foi encaminhada eleição de um membro da
sociedade civil para preenchimento desta vaga. Nenhum candidado se apresentou e a plenária
aprovou a realização de uma assembleia extraordinária, que ficou agendada para o dia 20 de junho, às
18h, unicamente para definir esta pauta. Kika Notini lembrou que esta vacância não seria fator
impeditivo para que a Comissão continuasse trabalhando, ainda que sua maioria seja composta pelo
poder público.
Kika Notini anunciou o resultado parcial do Edital de Seleção de Projetos Culturais 2016,
dizendo que 46 projetos se inscreveram, mas apenas 13 foram considerados aptos à análise técnica
dos pareceristas, pois estes apresentaram toda a documentação e cumpriram plenamente com as
exigências expressas no edital. Deu uma previsão de divulgação do resultado final para a partir da
próxima semana.
A seguir, Ana Carolina Vieira foi chamada para apresentar, para apreciação do CMC, o
projeto Passaporte Cultural de Petrópolis, desenvolvido pelo segmento de museus em conjunto com a
FCTP, que consiste em um documento informativo que garantirá descontos, brindes e gratuidades em
instituições culturais participantes e estabelecimentos comerciais parceiros locais. Após a exposição,

esta recebida positivamente por todos, os presentes foram convidados a perguntar e sugerir melhorias
ao projeto. Marcio Negócio propôs a inclusão dos circuitos rurais e quilombolas, o que resultaria em
uma valorização e fortalecimento destes grupos. Ana Carolina respondeu que o projeto está aberto
para ampliações, porém tiveram que inicialmente se limitar aos museus que integram o segmento,
como critério inicial de participação institucional. Marcelo Xavier disse que irá encaminhar ao Fórum
da Economia Solidária de Petrópolis a proposta de adesão para visitação das feira de produtos
artesanais instalada no Palácio Sérgio Fadel. Outras sugestões de inserções de circuitos ao passaporte
cultural foram apresentadas, como a inclusão da Estrada Real, e Ana Carolina Vieira se comprometeu
de levar todas estas contribuições ao segmento de museus. A apresentação do trabalho está anexada
nesta ata.
Abrindo para os informes gerais, Thomaz Brasil e Luciana Viveiros se apresentaram como os
novos representantes da cadeira do COMTUR.
Marcelo Xavier anunciou que a Prefeitura enviará em breve para aprovação na Câmara o
Projeto de Lei da Economia Solidária e pediu o apoio de todos na votação.
Carlos Eduardo Fecher solicitou um espaço nas próximas assembleias para apresentação de
um projeto.
Louh Marques anunciou sua intenção de se legitimar como representante da cadeira de
música no CMC.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Maria Luísa Rocha Melo, 1ª secretária do
CMC, a presente ata, assinada juntamente com a sra. Josana Valle, que presidiu a assembleia.

Petrópolis, 13 de junho de 2016.
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