
 
 

Assessoria Técnica da Comissão de Cultura  
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro –ALERJ 

 
Relatório do 1º Encontro com Trabalhadores da Cultura  

em 15 de abril de 2019 
 

Deputados estaduais presentes e que formaram a mesa: Eliomar Coelho –           
presidente; Luiz Paulo Corrêa da Rocha, Waldeck Carneiro e Carlos Minc –            
todos membros titulares da Comissão.  
 
Representantes de deputados estaduais: Renata Buzak – Assessora do         
Deputado Estadual Alexandre Knoploch (vice-presidente da Comissão de        
Cultura); Elisa Adler – Assessora do Deputado Estadual Renan Ferreirinha          
(membro suplente da Comissão de Cultura); Tânia Regina de Lima –           
Assessora do Deputado Sérgio Fernandes. 
 
Presentes do Poder Público em diversos níveis: Márcia Fernandes –          
Assessora da subsecretaria de Projetos e Inovação; Pablo Fernandes,         
Assessor Especial; Denise Acquarone – Superintendências de Artes; João         
Azevedo – Gerente de Projetos, Superintendência da Lei de Incentivo – todos            
da equipe da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Marize            
Figueira – Núcleo de Apoio à Produção Cultural da Universidade Federal do            
Rio de Janeiro – UFRJ; Augusto Vargas – Subsecretário de Cultura do            
Município de Nova Iguaçu; Marcelo Reis – diretor da Escola Técnica Estadual            
de Teatro Martins Penna/FAETEC; Kelly Santos – Escola Técnica Adolpho          
Bloch/FAETEC, Rio de Janeiro; Tânia Amorim – Prefeitura de Pinheiral.  
 
 
Presentes da sociedade civil: Marinez Teodoro Fernandes – Instituto DaGaz,          
Volta Redonda; Alan Oliveira – produtor cultural, Itaguaí; Felipe Gonçalves de           
Assis – Presidente do Fórum Serrano de Cultura, Cachoeiras de Macacu;           
Reinaldo Santana – Grupo Entrou por Uma Porta e Fórum Intercontinental           
Afro-Latino, Jacarepaguá, Rio de Janeiro; Felipe Faria – Presidente do          
Conselho Regional de Museologia – 2ª Região; Denis Neves – Produtor           
Cultural, Via Sacra da Rocinha, Rio de Janeiro; Eduardo Sagra – PROSALVI,            
Rio de Janeiro; Maria Elena Olivares – Fórum de Cultura da Baixada            
Litorânea, Armação dos Búzios; Mabel de Souza Caldas – Produtora Cultural,           
Bom Jardim; Felipe Gonçalves de Assis – Fórum de Cultura da Região            
Serrana, Cachoeiras de Macacu; Sérgio de Paiva Rodas – Bom Jardim;           
Daniella D'Andrea Corbo – Contadora de Histórias e Arte-educadora – Niterói;           
Bárbara Caldas – Escritora; André Luiz Carcará – Fórum de Cultura de Maricá;             

 
 



Rafaela C. de Lima – Fórum de Cultura de Maricá; Veronica Diaz – Rio de               
Janeiro; Dyonne Boy – Jongo da Serrinha e Reage Artista, Rio de Janeiro;             
Paulo Silva da Silveira – Barco Filmes, Jacarepaguá, Rio de Janeiro;           
Bartolomeu França – Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB; Ivan Machado –            
Centro de Cultura Popular da Baixada Fluminense, Mesquita; José Marconi          
Marques de Andrade – SOS Patrimônio, Rio de Janeiro; Luiz Carlos Nunuka            
Silva – Grupo 100% Suburbano – Olaria, Rio de Janeiro; Danielle Ramalho –             
Movimento de Contadores de Histórias, Rio de Janeiro; Dario Gularte –           
Domínio Público Agência Cultural, Rio de Janeiro; Marcelo Gularte – Escritor e            
Produtor Cultural, Zona Oeste, Rio de Janeiro; Ana Lúcia Pardo – Atriz e             
Produtora Cultural, Rio de Janeiro; Tatiana Richard – Produtora Cultural,          
Niterói; Bárbara Arraes – Baluarte Cultura; Vera Alves Pereira – Fórum de            
Cultura do Centro-Sul Fluminense, Três Rios; Alexandre Tinoco – Artista          
Plástico; Josiana de Paula – Poeta/Slam, Vila Isabel, Rio de Janeiro; Mauro            
Barros de Souza – Conselheiro Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Centro             
Cultural Phábrika; Leize C. Alves – Centro Cultural Phábrika, Acari, Rio de            
Janeiro; Rosa Perdigão – Conselheira Municipal de Cultura do Rio de Janeiro,            
Associação das Baianas de Acarajé do Rio de Janeiro – ABAM/RJ, Sepetiba,            
Rio de Janeiro –– Luciana S Almeida; Luciana Silvestre do N. Figueiredo;            
Lázaro P. Costa; Alex Ribeiro; Davi Marcos; Roberto Carvalho Júnior; Kadosh           
Olive.  
 
Objetivos, pauta e assuntos abordados: 
 

1. Conforme o informado pelo presidente da Comissão de Cultura da          
ALERJ, Deputado Estadual Eliomar Coelho, o objetivo principal do         
encontro foi ouvir as demandas dos agentes e gestores culturais,          
visando contribuir para o plano de trabalho da Comissão. De modo que,            
após uma breve abertura, o presidente passou a palavra aos          
participantes, os quais, resumidamente, abordaram os seguintes       
assuntos :  1

 
1.1. Bandas de fanfarra: As bandas (em muitos casos são centenárias) estão            

presentes em diversos municípios do estado, agregando, além da         
música, outras artes, como o teatro, a dança e as artes visuais em suas              
produções. Essas bandas têm um papel importante na formação musical          
de crianças, jovens e adultos, e de público de um modo geral. Mas cerca              
de 50% estão inativas, sem meios de produção, e as que continuam            
resistindo não têm condições plenas de atuação. 

 
1.2. Patrimônio Cultural Material: São inúmeros os casos que exigem          

atenção e medidas emergenciais, conforme o levantamento do        

1 Os assuntos foram resumidos conforme a capacidade de registro manual da            
assessoria técnica durante o encontro. Observada esta limitação, alguns assuntos não foram            
totalmente registrados e estão dispostos conforme a ordem de apresentação no encontro.            
Quando ocorrer mais de uma citação ou abordagem, elas foram agregadas, conservando os             
pontos divergentes. 
 

 
 



movimento SOS Patrimônio e que requerem ações de salvaguarda,         
preservação e proteção. Alguns exemplos: 

- De 1.400 (hum mil e quatrocentos) monumentos existentes no         
município do Rio de Janeiro, apenas 80 (oitenta) têm contrato de           
conservação. Pesquisa feita em 2015 apontou que 99% estão         
depredados ou avariados.  

- Fazendas históricas em estado de abandono e destruição como a          
Colubandê em São Gonçalo (diversas tratativas já foram        
tentadas) Pão do Bispo, na Zona Norte do município do Rio de            
Janeiro (que teve uma grande importância no Ciclo do Café,          
sendo a primeira fazenda que se destinou a esta cultura e           
forneceu todas as mudas para o Vale do Paraíba).  

- Antigas estações ferroviárias: problemas em diversas destas nos        
municípios do interior do estado. As ferrovias e as estações foram           
importantes no povoamento das regiões. 

- Palacetes e outros imóveis importantes, como o Solar Del Rey, na           
Ilha de Paquetá, próprio estadual, cedido ao município do Rio de           
Janeiro e fechado desde 2009;  

- Igrejas centenárias abandonadas ou com péssimo estado de        
conservação, como a Igreja do Senhor do Bonfim, em São          
Cristóvão, que vem sofrendo depredações, furto de sinos, vitrais,         
imagens que datam do século XVIII etc.  

 
1.2.1. Sistema Estadual de Patrimônio: Pedido de atenção em relação ao           
Projeto de Lei 1883/2016, que cria o Sistema de Proteção do Patrimônio            
Cultural do Estado do Rio de Janeiro – PPCERJ integrado pelo Instituto            
Estadual do Patrimônio Cultural – Inepac e pelo Conselho Estadual de           
Tombamento – CET. 
 
1.2.2. O Patrimônio Cultural Afro-brasileiro e indígena: A escravidão negra          
produziu reflexos que são sentidos até hoje, com o extermínio de parte dessa             
população maior do que o holocausto, que acometeu o povo judeu. Mas não há              
um reconhecimento desses crimes e do impacto na história e na memória.            
Quando se fala em Patrimônio Cultural, não se abordam os indígenas e os             
negros, invisibilizados oficialmente.  
 
1.2.3. O Registro de Patrimônio Imaterial: A Lei 6549/2013, que dispõe sobre            
o Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, foi regulamentada            
pelo Decreto 46.485/2018. Para sua efetivação, é necessária a recomposição          
do CEPC, uma vez que o mesmo é parte da Comissão Estadual de Patrimônio              
Imaterial. Este, criará todo o regramento afim e posterior encaminhamento para           
o Conselho Estadual de Tombamento – CET deliberar sobre a solicitação de            
registro do bem cultural.  
 
1.3. Registro dos ditados populares: Sobre a importância dos modos de           
falar, vocabulários, palavras e ditados comuns entre a população como parte           
da cultura popular, contrapondo-se inclusive a chamada indústria cultural.         
Sugestão de construção de um Museu do Ditado Popular no âmbito estadual.  
 

 
 



1.4. Animadores culturais: Profissionais de artes, cultura e de relações          
comunitárias alocados nas escolas da rede estadual de ensino conforme a           
proposta original do então vice-governador Darcy Ribeiro (Programa Especial         
de Educação, 1º governo de Leonel Brizola no Estado). Hoje os poucos            
profissionais existentes, cerca de 300 (trezentos), não estão atuando         
diretamente nas suas finalidades, ocupando outras funções, sendo importante         
diálogo com a Secretaria de Estado da Educação para a retomada do projeto.  
 
1.5. A situação dos artistas de rua e/ou dos transportes públicos: Os            
artistas requerem atenção com o cumprimento e divulgação da Lei nº           
8120/2018, que regulamenta a Manifestação Cultural nas estações de barcas,          
trens e metrô no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e com o Projeto de Lei                 
1730/2012, que Institui a Livre Manifestação da Arte Pública de Rua nos            
Espaços Públicos do Estado do Rio de Janeiro. 
 
1.6. Conselho Estadual de Política Cultural – CEPC:  
 

● O CEPC está sem colegiado. O mandato anterior expirou. A última           
gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa –           
SECEC convocou uma eleição nos últimos meses de 2018, mas          
diversos agentes e gestores culturais dos municípios não participaram         
do pleito, questionam a sua representatividade e não a reconhecem, por           
motivos diversos, como o tempo de convocação, a falta de divulgação           
etc.  

● Por outro lado, ex-conselheiros presentes afirmam que houve        
descumprimento da Lei 7035/2015 que rege o CEPC, pelas gestões, no           
que tange o período de vigência do mandato e sobre a alternância entre             
poder público e sociedade civil, o primeiro prevalecendo. O mandato          
teria expirado em 30/05/2018 e foi estendido por quase 7 meses a mais,             
tornando segundo os mesmos, as decisões tomadas após esse período          
como ilegais. 

● Os fóruns regionais vêm buscando reuniões com a SECEC sobre esse           
assunto. 

● A solução apontada pelos fóruns é a convocação de novas eleições. 
 
1.7. Fóruns Regionais e Setoriais de Cultura: São previstos na Lei           
7035/2015 como parte do Sistema Estadual de Cultura, sendo parte do mesmo,            
mas isso não está sendo implementado pela SECEC. Os fóruns pedem que, na             
ausência do CEPC, os mesmos cumpram o papel de representação da           
sociedade civil junto ao poder executivo.  
 
1.8. Plano Estadual de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca – PELLLB-RJ:           
O Plano, elaborado por um grupo de trabalho em consonância com o Plano             
Nacional do Livro e Leitura, coloca a leitura como direito humano inalienável e             
que o Estado do Rio de Janeiro deve promover. O PELLLB foi apresentado             
como Projeto de Lei 4243/2018, de autoria dos deputados estaduais André           
Lazaroni e André Ceciliano, aprovado em 11/12/2018, tendo sido parcialmente          
vetado pelo Poder Executivo. A ALERJ derrubou o veto em 27/03/2019, sendo            
necessário que a Assembleia Legislativa acompanhe a sua execução.  

 
 



 
1.9. Relações entre Cultura, Arte e Educação: Necessidade de atenção entre           
as interseções entre estas três áreas, o que nem sempre acontece nas esferas             
administrativas. Retomar a ideia de uma pedagogia cultural, na qual Arte e            
Cultura sejam partes importantes do processo educacional, utilizando todo o          
potencial destas relações, e não vistas apenas como entretenimento.  
 
1.10. Dia Nacional do Choro: O Chorinho é um gênero musical importante na             
formação cultural brasileira e no Rio de Janeiro em especial. Comemora-se o            
Dia Nacional do Choro em 23 de abril, em referência ao aniversário do músico              
e compositor Pixinguinha. Diversas ações culturais acontecem nessa data e ao           
longo do ano, visando ao desenvolvimento e a promoção do gênero. Mas            
ocorrem com pouco apoio institucional, a exemplo do Reduto Pixinguinha, em           
Olaria, promovido pelo movimento 100% Suburbano e que faz no dia 23/04 o             
Trem do Choro (este ano de 2019 será a 7º edição do evento), saindo da               
Estação Central do Brasil até aquele bairro da Região da Leopoldina.  
 
Nota da Assessoria Técnica: tramita na ALERJ o Projeto de Lei nº 2725/2017,             
de autoria da Deputada Estadual Zeidan, que inclui no Calendário Oficial do            
Estado do Rio de Janeiro o Fica o Dia Estadual do Choro, a ser celebrado,               
anualmente, no dia 17/10, em homenagem ao aniversário da compositora          
Chiquinha Gonzaga. 
 
1.11. Descentralização de recursos, editais e equipamentos culturais para         
o interior do estado: Pedido de atenção com a obrigatoriedade, conforme a            
Lei 7035/2015, dos editais destinarem verbas para os municípios e regiões do            
estado visando ao seu desenvolvimento cultural. E vários participantes se          
posicionaram sobre a necessidade de parcerias para a construção ou          
fortalecimento de equipamentos culturais nos mesmos, uma vez que nem          
sempre as municipalidades têm condições de os viabilizarem . 2

 
Por outro lado, agentes culturais dos bairros das periferias do município do Rio             
de Janeiro, sobretudo nas zonas norte e oeste, acrescentaram que mesmo que            
a oferta cultural na capital seja grande, essas regiões também têm demandas            
nesse sentido que não são supridas pela Prefeitura Municipal, seja de           
financiamento, assim como de equipamentos.  
 
1.12. A situação da área de Museologia no estado: Os museus existentes no             
estado, sejam próprios estaduais ou de outras esferas e da sociedade, têm            
muitas necessidades estruturais e alguns passando por situações extremas, a          
exemplo do Museu da Casa do Pontal – vítima de constantes alagamentos, ou             
em outros casos até de fechamento como o Museu Internacional de Arte Näif.             
O Brasil tem um recorde negativo: é o 4º país em número de roubos de               
acervos. Os museólogos têm como função administrar espaços museais,         
identificar acervos e coleções, criar exposições etc. Mas o quadro dos mesmos            
no estado é insuficiente. Não há concursos públicos, os profissionais são em            

2  Ver item 1.24 sobre o Programa de Ocupação Cultural.  
 

 
 



sua maioria apenas contratados, e não concursados.  
 
1.12.1. Foi proposta a inclusão da área de Museus no CEPC. 
 
1.13. Fundo Estadual de Cultura: Diversos agentes e gestores culturais          
presentes se pronunciaram sobre a não regulamentação e funcionamento do          
Fundo, cujos recursos, conforme informações da própria SECEC, estão, no          
momento, em torno de R$ 14.000.000,00, os quais não podem ser acessados.            
Uma das motivações foi a já citada inativação do CEPC. As áreas artísticas e              
culturais, de patrimônio cultural material e imaterial, e os fóruns cobraram a            
solução do problema, a fim de serem lançados editais específicos para as            
mesmas e que contribuam com o desenvolvimento cultural do estado. 
 
1.14. O potencial econômico da área cultural e os investimentos          
decorrentes: Outro ponto abordado foi o desequilíbrio entre os recursos          
gerados pelo setor cultural, tendo o Carnaval como um exemplo forte, e os             
investimentos afins. Estudos mostram que de cada R$ 1,00 investidos no setor,            
retornam R$ 1,59. A ALERJ deveria ter atenção com este assunto, contribuindo            
para equilibrar esta balança.  
 
1.15. Loteria da Cultura: Ter atenção com a potencialidade de recursos da            
Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ para a área cultural.  
 
1.16. As mudanças na Lei Rouanet e o impacto nas leis municipais e na              
Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro – Lei do ICMS: Foi                
demonstrada preocupação com as mudanças anunciadas na Lei Federal de          
Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet, como a diminuição drástica do            
teto de captação individual de recursos dos projetos de R$ 60.000.000,00           
(sessenta milhões de reais) para apenas R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).            
Isso inviabiliza, por exemplo, projetos de restauração e conservação de bens           
culturais. Além disso, esse quadro poderá sobrecarregar a Lei do ICMS, uma            
vez que os produtores e mesmo patrocinadores se voltariam para esse           
mecanismo.  
 
Foi chamada a atenção ainda para o fato da Lei do ICMS não atingir seu               
potencial. Anualmente sobram cerca de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões         
de reais), que seriam devolvidos ao Tesouro Estadual, e que poderiam ser            
aplicados em projetos de continuidade, como àqueles de formação e/ou de           
patrimônio material e imaterial.  
 
1.17. A situação das escolas estaduais de artes e cultura:  
 
1.16.1. A Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena: A unidade,           
situada na Região Central do município do Rio de Janeiro, é vinculada à             
Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC. Passa por um processo de             
reestruturação e tem tido bons resultados, vide o último concurso para ingresso            
na escola, quando aproximadamente tiveram 600 (seiscentas) inscrições para         
as 40 (quarenta) vagas disponíveis.  
 

 
 



1.16.2. A Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch: A unidade, situada em           
São Cristóvão, na Zona Norte do município do Rio de Janeiro, também            
pertencente à rede FAETEC, foi fundada em 1998. É a única voltada para             
cursos técnicos de ensino médio na área cultural: Dança, Eventos, Produção           
de Áudio e Vídeo e de Publicidade, tendo ainda cursos na área de turismo,              
como Guia e Hospedagem, todos voltados para a inserção no mercado de            
trabalho. Seria importante a aproximação da SECEC com a Secretaria de           
Estado de Ciência e Tecnologia (na qual a FAETEC é vinculada), em função             
das políticas públicas para a economia criativa, tendo potencial de          
desenvolvimento de pautas conjuntas.  
 
1.18. Diversos inscritos demonstraram preocupação com episódios recentes        
de tentativa de censura à livre criação artística e cultural no âmbito do             
Estado do Rio de Janeiro.  
 
1.19. A situação dos contadores de histórias: O movimento desses          
profissionais começou como reação a um projeto de lei que tentava           
regulamentar a profissão no âmbito federal e com o qual tinham divergências.            
Desde então constituíram um fórum que se reúne regularmente no Museu da            
República, no Catete, município do Rio de Janeiro. Entre as questões que            
aludem está o fato de não terem uma representação junto às políticas culturais             
e editais, ora se enquadrando na área de mediação de leitura, ora na de artes               
cênicas. Mas consideram que nenhuma das duas os contemplam diretamente.          
Estão pleiteando a criação do Dia do Contador de Histórias, o que ajudaria a              
fomentar ações em escolas, por exemplo.  
 
1.20. Foi solicitada atenção quanto a Rede Estadual dos Pontos de Cultura e             
o fato de 34 (trinta e quatro) instituições/projetos selecionados em 2014 ainda            
não receberem os recursos em um processo que já teve diversos revezes,            
contingenciamentos etc. 
 
1.21. Foi também focada a relação da cultura com as demais áreas sociais             
e com políticas de formação de público e acesso à produção cultural para             
grupos socialmente vulneráveis como idosos, crianças e adolescentes,        
deficientes físicos, pacientes de saúde mental, pessoas em situação de rua etc.            
Foi salientado que essas ações transversais fazem parte do Programa Cultura           
Viva/Pontos de Cultura e devem ser incentivadas. 
 
1.22. Outro assunto abordado foi a criminalização das expressões artísticas          
e manifestações culturais da juventude negra e das periferias como as           
batalhas de poesias e as rodas de rimas – que acontecem em diversas regiões              
e municípios do estado, inclusive tendo campeonatos. Foi solicitada atenção          
quanto a isso e que se discutam políticas para isso e mediação junto aos              
órgãos de segurança pública.  
 
1.23. Foi solicitada a descentralização das reuniões da Comissão para que           
aconteçam nas regiões do estado, ouvindo in loco as demandas          
regionais.  
 

 
 



1.24. Foi solicitada atenção quanto a execução do Programa de Ocupação           
Cultural do Estado do Rio de Janeiro instituído através do Projeto de Lei             
3885/2018, de autoria do então deputado estadual André Lazaroni, com o           
objetivo de ampliar o acesso aos bens culturais do Estado através da gestão             
compartilhada de bens imóveis de propriedade do Estado do Rio de Janeiro            
que não forem necessários aos serviços públicos, não interessarem a qualquer           
plano urbanístico ou não se revelarem de vantajosa exploração econômica pelo           
próprio Estado. O projeto foi vetado, a ALERJ derrubou o veto em 29/03/2019,             
resultando na Lei 8370/2019, que possibilitará a ocupação cultural de          
espaços ou equipamentos estaduais ociosos no estado.  
 
1.24. Foi proposta a integração da Comissão de Cultura com as comissões            
de cultura das outras esferas legislativas, federal e municipais visando ao           
desenvolvimento de pautas comuns.  
 
 
2. As considerações dos deputados estaduais presentes :  3

 
2.1. Deputado Estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha: 
 
Iniciou dizendo que, diante da quantidade de assuntos abordados e do           
adiantado da hora, comentaria alguns destes: 
 
Sobre o CEPC: pelo informado não houve, de fato, uma eleição, sendo            
inclusive um caso de improbidade administrativa. Cabe a Comissão exigir da           
SECEC a realização de eleições democráticas o mais rápido possível.  
 
Sobre os casos de censura: vivemos um momento de trevas, os quais            
requerem um posicionamento firme em defesa dos valores democráticos e          
existe um grupo de deputados de mobilizando nesse sentido. E mesmo na            
ALERJ temos visto quem prefere combater a violência à bala, com mais            
violência, do que com ações culturais.  
 
Solicitou à Assessoria Técnica da Comissão que faça um levantamento das leis            
estaduais relativas a financiamento/orçamento da Cultura nas diversas áreas.  
 
Sobre a Ocupação Cultural, o veto ao projeto de lei do então deputado estadual              
André Lazaroni foi derrubada, de maneira que já é lei e precisa de mediações              
para que a mesma seja cumprida .  4

 
Sobre o Patrimônio Imaterial: A cultura nasce dos usos e costumes. Por isso,             

3  O deputado estadual Waldeck Carneiro, membro titular da Comissão de 
Cultura, esteve presente a maior parte do encontro, mas devido a 
compromissos anteriormente assumidos e ao adiantado da hora, não pôde 
participar do momento final.  
 
4  Ver item 1.24. do presente relatório.  
 

 
 



está presente em todos e em todas as áreas. Ver a possibilidade do registro              
como bem cultural imaterial dos ditados populares.  
 
Resistência cultural: os tempos em que vivemos requerem mobilização.         
Vejamos o caso do Theatro Municipal: os servidores daquela fundação estão           
sempre mobilizados e por isso são sempre mais ouvidos e atendidos. Quanto            
aos demais assuntos e áreas não devemos ficar restritos só as audiências            
públicas, visto que algumas ações parecem querer calar os movimentos          
sociais.  
 
Em 2017, por exemplo, o governo estadual resolveu acabar com a Secretaria            
de Estado de Cultura. Foi feita uma grande mobilização culminando em uma            
audiência pública representativa no Theatro Municipal, resultando na        
manutenção do órgão.  
 
Finalmente, afirmou que está pessoalmente à disposição dos movimentos         
culturais, assim como a Comissão de Cultura sempre estará.  
 
 
2.2. Deputado Estadual Carlos Minc:  
 
Iniciou dizendo que assim como o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da            
Rocha comentaria alguns dos pontos. 
 
Sobre o Fundo Estadual de Cultura: lembrou que a sua criação deriva de um              
projeto de sua autoria apresentado há mais de 20 anos. E que, para solucionar              
o atual impasse, será realizada uma Audiência Pública conjunta da Comissão           
de Cultura e Comissão do Cumpra-se, ainda em maio, em data a ser divulgada.  
 
Sobre a Lei do ICMS: disse que é um dos coautores da lei que foi criada                
visando à diminuição da burocracia na captação de recursos para os projetos            
culturais. 
 
Sobre os artistas de rua e nos transportes públicos: existe a lei e já está em                
vigor e que chegou a fazer ações do Cumpra-se nas estações das barcas,             5

uma vez que a concessionária CCR estava impedindo a atuação dos grupos e             
artistas.  
 
2.3. Deputado Estadual Eliomar Coelho:  
 
O presidente da Comissão disse que concorda com os seus dois colegas            
deputados e que todos os assuntos abordados serão sistematizados e          
disponibilizados para os participantes através dos meios digitais.  
 
Sobre a censura, lembrou que ainda estudante, nos anos 1960, na           
Universidade de Brasília – UNB, foi vítima também, quando uma encenação de            

5  Ver item 1.5 do presente relatório. 
 

 
 



um espetáculo do qual fazia parte (O berço do herói, de Dias Gomes),             
inicialmente liberado, foi vetado após ser censurado aqui no Rio de Janeiro,            
resultando extensão para o resto do país. E desde então lutou e continuará             
lutando contra toda forma ou tentativa de censura às expressões artísticas e            
culturais e que o caso ocorrido recentemente na Casa de Cultura Laura Alvim é              
mais um, mas que a sociedade como um todo também precisa se posicionar.  
 
Afirmou ainda que uma série de questões abordadas pelos participantes já tem            
medidas em curso, tais como: 
 
Tratativas junto a SECEC para a solução de problemas relativos ao Sistema            
Estadual de Cultura, Conselho e Fundo principalmente, e que já foram           
oficializadas em uma reunião do titular da pasta, Sr. Ruan Fernandes de Lira, e              
a Comissão em 01/04/2015. 
 
E, sobre o Fundo, haverá a audiência conjunta, conforme já informado. Assim            
como audiências sobre: o Orçamento da Cultura e o Theatro Municipal; Artistas            
de Rua e dos Transportes Públicos; Aldeia Maracanã; Relações entre a           
Economia Solidária e a Economia Criativa. Finalmente anunciou o calendário          
de audiências públicas agendadas e o proposto para as reuniões abertas da            
Comissão de Cultura a serem realizadas nas regiões do estado, a saber: 
 
Audiência Públicas:  
 
130/5 - Orçamento e Theatro Municipal – às 10h – no Plenário da ALERJ 
06/06 - Fundo Estadual de Cultura – 9h30 – na ALERJ – Sala 311.  
10/06 - Aldeia Maracanã - 9h30 – na ALERJ – Sala 316 
24/06 - Arte Pública nos transportes, praças e logradouros – 9h30 – na ALERJ 
– Sala 316 
 
 
Encontros Regionais: 
 

Maio: 
 
Dia 10: 14 às 17h: Região Metropolitana II – Baixada Fluminense – em Nova              
Iguaçu – Teatro Sylvio Monteiro. 
 
Dia 24: 14 às 17h: Região Serrana – em Nova Friburgo - OAB. 
 

Junho: 
 
Dia 07: 14 às 17h: Região do Médio-Paraíba – em Volta Redonda – SEBRAE. 
 
Dia 28: 14 às 17h: Região Metropolitana III – Leste Fluminense – em São              
Gonçalo. 
 

Julho: 
 

 
 



 
Dia 08: 14 às 17h: Região da Costa Verde – em Mangaratiba. 
 

Agosto 
 

Dia 16: 14 às 17h: Região Norte Fluminense – em Campos dos Goytacazes.  
 
Dia 23: 14 às 17h: Região Noroeste Fluminense – em Miracema. 
 

Setembro  
 

Dia 6: 14 às 17h: Região Baixada Litorânea – em São Pedro da Aldeia. 
 
Dia 20: 14 às 17h: Região Centro Sul – em Três Rios. 
 
 
Sem mais assuntos, o presidente Eliomar Coelho agradeceu a presença de           
todos e todas e encerrou o encontro.  
 
 
 
 

 

 
 


