
 

 
 

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

 
Relatório do Encontro com Trabalhadores da Cultura 

na Região Médio-Paraíba/Volta Redonda em 07 de junho de 2019.  
 
 

Compuseram a mesa: Deputado Estadual Eliomar Coelho –        
presidente da Comissão de Cultura da ALERJ; Aline Mara Ribeiro –           
Secretária Municipal de Cultura de Volta Redonda e Fernanda         
Francisco – Inzo Unsaba Ioné – Casa Folha Grande de Pinheiral.  
 
Presentes do poder público e da sociedade civil : Alvaro Maciel          1

(Assessor do Deputado Estadual Waldeck Carneiro, membro da        
Comissão de Cultura da ALERJ); Francisca I. Marques (Assessora do          
Deputado Estadual Waldeck Carneiro, membro da Comissão de Cultura         
da ALERJ e da Associação de Mulheres de Barra Mansa); Marcelo           
Bravo (Presidente da Fundação Cultura Barra Mansa); Mathus        
Silva(Fundação Cultura Barra Mansa); Tânia Amorim (Prefeitura de        
Pinheiral); Kaique Maia (Secretaria Municipal de Cultura de Volta         
Redonda); Leonardo José G. de Oliveira (Secretaria Municipal de         
Cultura e Turismo de Valença); José Leon (Prefeitura Municipal de          
Itatiaia); Ivan de Moura Portugal (Secretaria Municipal de Cultura de          
Rio Claro); Renata Ferreira (Meninas de Lenço – Volta Redonda);          
Marinez Fernandes (Instituto DaGaz – Volta Redonda); Maria das         

1  Não foi possível identificar todos os nomes que constam na lista de presença. Igualmente para os 
endereços eletrônicos.  
 
 



Graças R. Dias (Instituto DaGaz – Volta Redonda); Maria das Graças           
Claudino da Silva (Presidente da Associação dos Amigos dos         
Movimentos Culturais Brasileiros e das Artes do Estado do Rio de           
Janeiro – representante das Folias de Reis – Volta Redonda); Juliana           
Lopes Duarte (sociedade civil – Volta Redonda); Ronaldo Ferreira         
(Capoeira – Volta Redonda); Carlos Eduardo Giglio (Presidente do         
Conselho Municipal de Cultura de Volta Redonda); Oswaldo Castro Jr.          
(Conselho Municipal de Cultura de Itatiaia).  
 
Objetivos, pauta e assuntos abordados: 
 
1. Abertura da reunião: O deputado estadual fala dos objetivos da           
reunião que são: 

● Escutar e conhecer as demandas, as necessidades culturais e as          
propostas da região do Médio Paraíba (que abrange os         
municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral,         
Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores,          
Valença e Volta Redonda), que tem mais de um milhão de           
moradores.  

● Fortalecer, consolidar e efetivar plenamente a Lei nº 7035/2015,         
que “Institui o Sistema Estadual de Cultura (...), o Programa          
Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura e (...) as Diretrizes e            
Estratégias do Plano Estadual de Cultura” e os seus         
componentes, Conselho Estadual de Políticas Culturais, Plano e        
Fundo Estadual de Cultura. Assim como fortalecer e estruturar         
legalmente e legitimar os fóruns regionais de cultura como         
instrumentos do Sistema Estadual de Cultura – SIEC. 

● O presidente da Comissão, Eliomar Coelho, solicitou aos        
municípios, agentes e gestores culturais o encaminhamento das        
suas agendas e atividades para a Comissão de Cultura através do           
e-mail comissaocultura.alerj@gmail.com, para divulgação na     
página da Comissão.  
 
 



2. Em resumo, os participantes abordaram os seguintes assuntos :  2

 
Falta de apoio às instituições religiosas e culturais de matrizes          
africanas: as casas e terreiros, além das funções sagradas, atuam          
também como centros sociais e culturais (com atividades diversas ao          
longo do ano e especialmente 13 de maio, Dia da Abolição da            
Escravatura e em 15 a 20 de novembro, na Semana da Consciência            
Negra), mas se ressentem da dificuldade de contatos, de interlocução e           
de apoio dos poderes públicos, não tendo suporte para os espaços,           
falta de informações e acesso a serviços básicos. E solicitam que a            
Comissão possa ajudar nessa mediação e esclarecimento da        
função sociocultural dessas instituições junto aos governos e seus         
órgãos.  
 
Da importância do fortalecimento do Fórum Regional que agrega 12          
municípios e que vem sendo um espaço de discussão, colaboração          
entre os gestores e agentes, e de troca de experiência, onde os novos             
(municípios), e/ou com população pequena ou e/ou com menos         
estrutura como Quatis, Itatiaia, Porto Real e Rio Claro recorrem, uma           
vez que os gestores desses precisam de suporte e parcerias. O Fórum            
terá eleição para renovar a direção em 27 de junho de 2019, no             
município de Quatis. Foi feito o convite para a presença da Comissão de             
Cultura nesta data.  
 
Foi reafirmado, como já ocorreu nas outras regiões, que é a primeira            
vez que a Comissão de Cultura da ALERJ se faz presente formalmente            
na região. Por outro lado, pontuou-se ainda que a função da ALERJ,            
ou dos deputados, é estadual e deve se limitar ao município ou            
região de base eleitoral dos parlamentares. Esse apontamento foi         
feito porque, segundo os participantes, muitas vezes ouvem que é          

2 Os assuntos foram resumidos conforme a capacidade de registro manual da assessoria técnica durante               
o encontro. Observada essa 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. 
 
 
 



preciso falar com o deputado da região, quando querem alguma          
ação parlamentar, e consideram que essa atitude não é correta. 
 
Os gestores disseram que sentem dificuldades no relacionamento e         
contatos com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia          
Criativa – SECEC. Para os mesmos a SECEC deveria estreitar a           
relação com todos os municípios, priorizando aqueles que não tenham          
secretarias/departamentos e/ou conselhos municipais de cultura, e/ou       
nos quais os prefeitos e gestores não entendem a importância dos           
sistemas e espaços de discussão de políticas culturais. Falta também          
capacitação técnica para pessoas que ocupam determinadas funções        
na gestão pública de cultura. Foi sugerido que a Comissão de Cultura            
também atue também nesse aspecto.  
 
E ainda no tocante à SECEC, foi externada a seguinte preocupação:           
"Como fortalecer o Sistema e o Fundo Estadual de Cultura em meio a             
tantas exonerações e esvaziamento da pasta no Estado, inclusive na          
área de Políticas Culturais?" E mais: "Foi feita ainda uma avaliação           
crítica sobre o Sistema, pontuando que quando completam-se 4 anos da           
Lei 7035/2015 o quê, de fato, se fez sobre o seu cumprimento?"            
Segundo alguns dos presentes, a lei na prática não vem sendo           
cumprida e consequentemente os seus componentes também não. 
 
Em relação ao Conselho Estadual de Política Cultural – CEPC, a           
sociedade civil não reconhece o processo que começou a ser feito           
em fins de 2018 e agora a SECEC convocou (edital publicado em            
06/06/2019) eleições complementares para a recomposição do       
colegiado, considerado ilegítimo por agentes e gestores culturais. 
 
O Plano Estadual de Cultura não vem sendo cumprido, à medida           
que não existem indicadores ou meios de verificação e monitoramento,          
assim como não existe interlocução com os municípios.  
 
O Fundo Estadual de Cultura , conforme as informações passadas         3

3  Criado pela Lei nº 2927, de 30 de abril de 1992 e reformulado pela Lei nº 7035, de 07 de 



pela SECEC em Audiência Pública específica sobre o assunto realizada          
em 06/06/2019, tem previsão de arrecadar R$ 13 milhões em 2019,           
podendo chegar até a R$15 milhões, sendo R$ 4,5 milhões, vindos da            
Lei do ICMS. Como é sabido, precisamos da eleição do CEPC para que             
seja estruturado. Foi informado ainda que até 2020 não é possível fazer            
repasses Fundo a Fundo (do Fundo Estadual de Cultura para os fundos            
municipais de cultura, como o de Barra Mansa , por exemplo) em           4

função do Regime de Recuperação Fiscal. Mas esse regime não afeta a            
arrecadação, mas afeta o Fundo? A sociedade civil quer entender um           
pouco mais esse funcionamento e essa lógica. Esses repasses serão          
fundamentais para que o Fundo exista e cumpra a sua missão (seria            
uma de suas funções, repassar e prestigiar os sistemas municipais ou a            
Lei nº 7035/2015 não tem sentido algum?), de fato, deveriam inclusive           
ser criados editais específicos para os fundos municipais de         
cultura. É preciso pensar soluções sobre esse assunto. A Comissão          
de Cultura precisa fiscalizar o cumprimento da Lei nº 7035/2015 como           
um todo.  
 
Sobre a Lei de Incentivo à Cultura/Lei do ICMS : 5

 
Foi feita uma crítica e sugestão de revisão da Declaração de           
Intenção de Patrocínio – DIP (Documento emitido pela empresa         
patrocinadora, no qual formaliza a intenção em patrocinar o projeto          
cultural em processo de avaliação pela Superintendência da Lei de          
Incentivo à Cultura, com detalhamento do valor a ser aplicado no           
projeto). A DIP foi criada para disciplinar o processo, visando a só            
conceder a certificação para captação aos projetos/proponentes que já         
tenham intenção de alguma empresa em patrocinar. Mas foi         
argumentado que a mesma é restritiva e excludente, principalmente         
para os pequenos produtores e os do interior.  

julho de 2015. 
 
4 Criado pela Lei nº 2283, de 27 de dezembro de 1989, e reformulado pela Lei nº 4602, de 19                    
de dezembro de 2016 que criou o Sistema Municipal de Cultura de Barra Mansa. 
 
5  Criada pela Lei nº 1954, de 26 de janeiro de 1992.  
 



A despeito da falta de incentivo aos projetos de fora da capital e com              
determinado perfil – tido como de mais visibilidade – os produtores           
estão realizando as suas ações e pedem respeito aos seus direitos as            
suas e necessidades culturais e entendem que também contribuem para          
o desenvolvimento cultural do Estado. Foi proposto que a SECEC se           
esforce para promover editais regionalizados e mais simplificados        
com menos burocracia e inclusivos aos que não estão tão habituados a            
linguagem técnica ou específica, até pelo fato de não conseguirem          
viabilizar os seus projetos, em uma situação que se retroalimenta: o           
produtor cultural do interior ou de pequeno porte não consegue elaborar           
e captar projetos pelos meios disponíveis de incentivo à cultura, e não            
se familiariza com os mesmos. É preciso pensar na inclusão e           
facilitação dos processos e meios para os municípios do interior –           
inclusive com soluções que passem pela municipalização de        
recursos incentivados (garantindo que os recursos recolhidos nos        
mesmos fiquem nestes), os grupos de culturas populares, como as          
Folias de Reis, e de matrizes africanas, como a Capoeira, seja na            
Lei do ICMS, assim como no Fundo Estadual de Cultura (incluindo           
a fase de prestação de contas, também considerada burocratizada         
e tecnicista). 
 
Ainda sobre a Lei do ICMS alguns participantes avaliaram que é           
preciso ter mais transparência nas informações tais como: quais         
são os projetos incentivados? Se até o momento não foi aberto o            
edital, os projetos já contemplados são excepcionalizados? Quanto        
já foi utilizado até o momento dos recursos previstos para serem           
utilizados via renúncia fiscal? E quanto ainda resta? 
 
Outro ponto abordado, este, em princípio, mais relativo aos orçamentos          
municipais do setor, mas que também passa pelo Estado, pois muitas           
vezes existem parcerias regionais ou estaduais, são as disparidades         
entre o orçamento do setor nos municípios (muitas vezes         
praticamente nulo ou ínfimo), o apoio e a viabilização de festas           
regionais, como a da Colônia Italiana em Porto Real, ou os           
Festivais de Folias de Reis e as grandes atrações contratadas para           



eventos considerados de visibilidade, trazendo nomes da mídia e de          
projeção nacional. Mesmo considerando que os grandes eventos        
contribuem com a geração de renda, e alguns são ligados a tradições            
culturais ou agropecuárias regionais, estes nem sempre consideram a         
cultura e o patrimônio histórico local ou deixam desdobramentos ou          
alguma contribuição mais permanente para o setor cultural. Foi         
proposto que para aprovação de captação – via Lei do ICMS – de             
grandes eventos como a Festa Literária de Paraty – FLIP, por           
exemplo, seja condicionado a inclusão dos considerados pequenos        
artistas e produtores, incluindo ou principalmente os regionais.        
Assim como se façam ações visando a itinerância dos artistas e           
projetos na região, através de caravanas, nos moldes de palcos sobre           
rodas, caminhões e lonas culturais etc.  
 
Foi levantada ainda a questão da perseguição e a tentativa de           
marginalização das manifestações culturais da juventude, como o        
Funk e as rodas de rima, o que atenta contra o direito à cidade a               
produção cultural desses grupos e revela ainda discriminação racial,         
social e etária. Nesse ponto foi registrado que é preciso pensar sobre            
modelo de sociedade e de cultura que se quer, o que afeta as escolhas,              
as políticas e os incentivos ao setor. 
 
Estruturar programas, projetos ou ações que articulem à Economia         
Solidária (muito presente na região, principalmente junto às        
mulheres e o artesanato) à Economia da Cultura, uma vez que áreas            
que são ligadas diretamente e precisam ser fortalecidas e terem          
atuação conjunta.  
 
Realizar mapeamento das ações culturais locais e criar programas         
afins.  
 
Fiscalizar os pontos de cultura, visando observar aqueles que não          
existem na prática, apenas estão registrados ou encerraram as suas          
atividades, e que eventualmente impedem que outros proponentes,        
atuantes, possam concorrer quando os editais sejam lançados, uma vez          



que a região ou município já constem como contemplados.  
 
Finalmente foi discutida a questão do Patrimônio Cultural Material e          
Imaterial na região, considerando os seguintes aspectos:  
 

- Atualizar ou repensar as leis, a partir da polaridade entre a           
legislação e os seus mecanismos e a chamada especulação         
imobiliária – foi citado como exemplo a Companhia Siderúrgica         
Nacional – CSN, em Volta Redonda, que, segundo o informado, é           
proprietária de muitos imóveis na região. Muitos dos quais         
preservados, e os mantém fechados para esperar a valorização         
comercial ou a despatrimonialização.  

- Estabelecer parcerias ou consultorias a partir do Instituto Estadual         
do Patrimônio Cultural – INEPAC e dos municípios mais         
estruturados da região, para garantir que os acervos documentais,         
como o de Rio Claro (e outros municípios novos e/ou menores),           
sejam preservados, uma vez que (estes municípios) não têm         
recursos humanos e financeiros para dar conta da preservação e          
proteção dos seus patrimônios culturais materiais e imateriais,        
mas são parte do processo histórico e desenvolvimentista da         
região.  

- Estabelecer parcerias ou consultorias a partir do Instituto Estadual         
do Patrimônio Cultural – INEPAC para a criação de Programa de           
Educação Patrimonial nas escolas públicas da região. 

 


