Prefeitura Municipal de Petrópolis
Conselho Municipal de Cultura
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – SETEMBRO DE 2016
Aos dezenove dias do mês de setembro 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
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, Leonardo Cerqueira, Drica Madeira, Marcelo Moraes e Chistiana
Notini Limp, estando presentes ainda a 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 Graça Pimentel,
representante do segmento de artes plásticas; conselheiro Jaime Moreno, representante do segmento
de literatura; conselheira Karin Pujol Bell, representante do segmento de cultura germânica;
conselheira Claudia M. Souza Costa, representante dos museus; conselheiro Ivo Mendes da Silva,
representante das escolas de samba e blocos carnavalescos; conselheira Luciana Viveiros,
representante do Conselho Municipal de Turismo, e conselheiro Carlos José Lima, representante do
segmento de bandas marciais. Também presente a visitante Cristiane Nogueira Monteiro (FCTP).
Justificada a ausência da cadeira do segmento de artesanato, conforme documento anexado na
presente ata.
Leonardo Randolfo iniciou a reunião, comunicando que o atendimento à solicitação da Casa
dos Conselhos, emitida em ofício nº 341/2016, de que o CMC indicasse os seus representantes titular e
suplente para compor o COMCIDADE, será pautado na próxima assembleia ordinária.
Feita leitura do ofício circular SPE nº 02/2016”I”, do secretário de planejamento e
desenvolvimento econômico, Robson Cardinelli, ao CMC, de encaminhamento de cartilha
disponibilizada pelo Ministério das Cidades “A função social da cidade e da propriedade: cidades
inclusivas, participativas e socialmente justas” que vem subsidiar a realização da 6ª Conferência
Nacional das Cidades 2017.
Comunicado o pedido de afastamento da representante do segmento audiovisual, Regina
Bortolini, tendo em vista a sua impossibilidade de participação nas reuniões por superposição com seu
horário de trabalho, conforme documento anexado na presente ata.
Também comunicada a solicitação do gabinete da presidência da FCTP, expressa em
memorando FCTP/PRES Nº 013/2016, do encaminhamento, em caráter de urgência, da cópia do Plano
Municipal de Cultura em vigor, o ato de sua aprovação e a informação da atual composição do CMC
para que possam responder ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Leonardo Randolfo informou a todos que a presente assembleia é extraordinária, com pauta
exclusiva, conforme comunicado anteriormente por e-mail, de aprovar ou não o formato do debate
entre os candidatos a prefeito, formato este desenvolvido pela comissão criada para este fim.
Esclareceu que, tendo em vista a exiguidade do tempo, ficou inviável a realização da recepção
individual dos candidatos, optando-se por fazer apenas o debate televisionado ao vivo. A TVC, que
seria a possível emissora local que se mostrou interessada em transmitir o evento, haja vista que
outras já estão realizando outros debates, cobrou um custo de logística de três mil e quinhentos reais,
sendo, portanto, necessário que o Conselho delibere ou não este custeio por meio do Funcultura.
Leonardo Randolfo destacou a importância do aporte da transmissão neste momento em que o CMC
está esvaziado. Karin Pujol Bell corroborou sua fala, dizendo que este é um movimento muito positivo
e relevante para revitalização dos segmentos culturais. Jaime Moreno se mostrou contra o
investimento, uma vez que não se sabe se os candidatos cumprirão ou não suas promessas. Claudia
Costa frisou a importância deste evento como parte de um processo democrático, desde que seja
estabelecida depois uma agenda de compromisso àquele que tomar posse. Leonardo Randolfo

lembrou que o formato proposto não é novo, e que nas últimas eleições ele foi adotado com muita
aceitação. Drica Madeira informou que este debate não poderá ser feito no Palácio de Cristal, pois a
legislação atual não está permitindo que se faça este tipo de evento em prédios públicos. Após as
colocações, foi feita a apresentação do regulamento para o debate, cuja cópia está anexada na
presente ata. Certificado de que todas as dúvidas dos presentes foram esclarecidas, foi encaminhado
para votação o ordenamento da despesa no valor de R$ 3.500,00 da conta do Funcultura para a
realização do debate, obtendo aprovação da maioria.
Prosseguindo a reunião, foi apresentada a proposta do formato do debate e os subtemas a
serem discutidos, conforme anexado na ata. Drica Madeira encaminhou a substituição do primeiro
subtema apresentado, por achar este muito objetivo, propondo que se coloque no seu lugar uma
discussão mais provocadora. Ficou aprovado em consenso que o primeiro subtema seria substituido
por “Ocupação de espaço público e economia solidária”. Leonardo Cerqueira sugeriu que
acrescentasse no segundo subtema a palavra “operacionalização”. Após esclarecer todas as dúvidas
dos presentes, o formato com as modificações sugeridas foi encaminhado para votação e obteve
aprovação unânime.
Passou-se para a discussão sobre se o debate será ou não aberto. Ficou acordado que
somente as cadeiras ocupadas terão direito a até cinco pessoas como convidadas, devendo as mesmas
enviarem seus nomes até o dia 23 deste mês à secretaria do CMC. Os conselheiros representantes do
poder público também serão convidados. Leonardo Randolfo ficou de confirmar o local e de enviar as
documentações necessárias aos candidatos e aos órgãos competentes, ficando ainda de se consultar
com a OAB no que se referisse às questões jurídicas do evento.
Dando início aos informes gerais, Luciana Viveiros divulgou o Encontro Regional de Turismo
/ Petrópolis – Serra Verde Imperial, promovido pela FCTP e o COMTUR, no dia 29 deste mês, cujo tema
é “Iniciativas empreendedoras e práticas de gestão”, com oficinas gratuitas às pessoas jurídicas.
Jaime Moreno informou que o segmento de literatura está apoiando a segunda edição do
Festival Literário FELIPE, que será aberto no dia 22 deste mês, com diversas atividades gratuitas e
abertas ao público.
Graça Pimentel anunciou que o novo restaurante Clube do Filet, ex-Comendador, na
Avenida Ipiranga, tem como proposta oferecer também espaço destinado a manifestações artísticas.
Drica Madeira aproveitou para convidar a todos para a Serra Serata 2016, que acontecerá na
Praça da Liberdade a partir do dia 20 deste mês, com diversas programações e culinária típica.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Maria Luísa Rocha Melo, 1ª secretária do
CMC, a presente ata, assinada juntamente com o presidente do CMC, Sr. Leonardo Randolfo.

Petrópolis, 19 de setembro de 2016.
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