Prefeitura Municipal de Petrópolis
Conselho Municipal de Cultura
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – OUTUBRO DE 2016
Aos dez dias do mês de outubro 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 Drica
Madeira, diretora presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, reuniu-se o Conselho
Municipal de Cultura, com as presenças dos conselheiros representantes da mesma Fundação Maria
Luísa Rocha Melo 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 Ivo Mendes da
Silva, representante das escolas de samba e blocos carnavalescos; conselheira Deise Mª C. Goettnauer,
representante da Secretaria de Educação; conselheira Wanderléya de Oliveira, representante do
segmento de dança; conselheira Regina Elena C. Guimarães, representante do segmento de teatro;
conselheira Maria Lucia Vecchi Mussel, representante do segmento de artesanato, e conselheiro
Carlos José Lima, representante do segmento de bandas marciais. Também presentes os visitantes
Claudio Partes (artes visuais/audiovisual), Taís Ponte Gomes e Marcio Negócio (artista).
Leonardo Randolfo, presidente, justificou sua ausência, conforme documento anexado na
ata, sendo esta assembleia presidida por Drica Madeira, vice-presidente.
Verificando no Regimento Interno do CMC que o plenário poderá se instalar com qualquer
quorum, deu-se início à assembleia com a leitura dos pontos de pauta previamente estabelecidos,
quais sejam:
- Leitura e aprovação das atas das assembleias ordinária e extraordinária do mês anterior;
- Discussão sobre encaminhamento de diretrizes para a próxima gestão;
- Eleição de representante do CMC para o COMCIDADE.
Feitas a leitura e aprovação das atas das assembleias anteriores, após as devidas correções.
Referente ao segundo item da pauta, “discussão sobre encaminhamento de diretrizes para a
próxima gestão”, Drica Madeira sugeriu, dada a relevância deste tema e à ausência do presidente que
o propôs, e não se sabendo exatamente qual o real foco ou viés da discussão, que se realizasse este
debate em uma próxima assembleia ordinária ou mesmo extraordinária. Os membros presentes
concordaram com o encaminhamento, ficando estabelecido por consenso que esta pauta estaria
presente na próxima assembleia ordinária, com data prevista para acontecer após as eleições.
Graça Pimentel questionou a possibilidade do CMC realizar, antes das eleições do segundo
turno, um debate entre os candidatos a prefeito, com pauta exclusiva sobre suas propostas na área da
cultura. Drica Madeira acolheu o pleito, dizendo que conversará com Leonardo Randolfo sobre as
possibilidades logísticas para viabilização deste evento. Disse que a grande dificuldade seria o
agendamento de locais adequados para isso. Regina Guimarães e Ivo Mendes se colocaram à
disposição para ajudar no que for preciso.
Dando prosseguimento ao cumprimento da pauta, foi encaminhada a eleição dos
representantes titular e suplente da sociedade civil, para ocupar a cadeira do CMC junto ao
COMCIDADE. Os nomes aprovados foram Ivo Mendes da Silva (titular) e Carlos José Lima (suplente).
Marcelo Xavier propôs o levantamento das ausências dos conselheiros para que sejam
tomadas as devidas providências. A sugestão foi aceita como pauta para a próxima reunião.
Abrindo para os informes gerais, Wanderléya de Oliveira convidou a todos para prestigiarem
o projeto Dançar por Dançar 2016, do segmento de dança, com o apoio da FCTP e CMC, que terá início
no dia 14 deste mês, às 19h, no Teatro Afonso Arinos, Centro de Cultura.
Graça Pimentel colocou o interesse do segmento de que, caso não seja possível a realização
do debate entre os candidatos, que estes recebessem as perguntas formuladas pelos seus integrantes.

Drica Madeira sugeriu o aprofundamento desta proposta, no sentido de que todos os outros
segmentos também encaminhassem suas perguntas. Marcelo Xavier informou que o Forum de
Economia Solidária direcionou carta aos candidatos solicitando apoio no atendimento às necessidades
do grupo. Marcio Negócio propôs que todos repensassem o papel do conselho na sociedade, como
provocação e reflexão. Ivo Mendes complementou que aqueles conselheiros que votaram pela
mudança de horário das reuniões são justamente os que não estão comparecendo.
Drica Madeira sugeriu que as pautas passassem a ser estabelecidas e formuladas
conjuntamente pelos membros do Conselho.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Maria Luísa Rocha Melo, 1ª secretária do
CMC, a presente ata, assinada juntamente com a vice-presidente do CMC, Sra. Adriana Madeira
Coutinho.

Petrópolis, 10 de outubro de 2016.
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