
 
 
 

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

 
Relatório do Encontro com Trabalhadores da Cultura 

na Região Norte Fluminense em Macaé 
realizada em 16 de agosto de 2019.  

 
 

Presentes do poder público e da sociedade civil :  1

 
Clarissa A. G. Semensanto - Pesquisadora de políticas culturais Universidade          
Estadual do Ceará/UECE, Macaé; Rúben Pereira - Observatório da Memória          
Macaense, Macaé; Vania Tolipan - Portadores da Alegria e Conselho Municipal de            
Cultura de Macaé; Ricardo T. Cunha - Conselho Municipal de Cultura de Macaé;             
Alice F. Tavares - Conselho Municipal de Cultura de Macaé; Katia S. Bezerra -              
Conselho Municipal de Cultura de Macaé; Hélder O. de Santana - Solar dos Mellos              
- Museu da Cidade/Secretaria Municipal de Cultura de Macaé; Fabrizia Lodi -            
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL de Macaé; Sérgio Bará “Brito” - Partido             
dos Trabalhadores de Macaé; Carine Lima dos Passos - CIEMH2 Núcleo Cultural -             
Macaé; Cícero Guimarães - Câmara Municipal de Macaé ; Marcel Silvano - Vereador,             
Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Macaé; Iran Moreira - Munícipe, Macaé;             
Danilo Funke - ex-vereador e ex-vice-prefeito de Macaé.  
 
Maria Luisa Bittencourt - Coordenadoria Especial de Cultura e Lazer da Prefeitura            
Municipal de Quissamã. 
 
Daniel Ignácio Silva - Diretor da Divisão de Cultura da Secretaria Municipal de             
Educação e Cultura de Conceição de Macabu. 
  
Objetivos, pauta e assuntos abordados: 
 
1. Abertura da reunião: O Deputado Estadual Eliomar Coelho, presidente da           

Comissão de Cultura, falou dos objetivos da reunião, à saber: 
● Escutar e conhecer as demandas, as necessidades culturais e as propostas           

da região Norte Fluminense que abrange 09 municípios: Campos dos          
Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé,        

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



Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra e             
que tem cerca  de 900.000 (novecentos mil) habitantes.  

● 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, Eliomar Coelho, solicitou que os municípios, agentes e          
gestores culturais mandem as suas agendas e atividades para a Comissão           
de Cultura através do e-mail comissaocultura.alerj@gmail.com, para que haja         
divulgação na página da mesma no Facebook, além de a “curtirem” através            
do endereço https://www.facebook.com/ComissaoCulturaALERJ/ .  
 
 

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

 

2.1. Falta de apoio municipal a gestão cultural: uma das questões abordadas por             
diversos presentes é a deslegitimação, por parte das prefeituras         
(prefeitos/gabinetes), dos órgãos responsáveis pela Cultura dos municípios da         
região, que se desdobram, por exemplo em: 

● Em diversos municípios, o órgão gestor foi rebaixado de secretaria ou           
fundação próprios, para subsecretarias, coordenadorias, diretoria, divisões ,        
assessorias do Gabinete etc, sem nenhuma autonomia administrativa,        
política e/ou orçamentária. 

● Em consequência, a Cultura está quase sempre vinculada a outros          
setores e subordinada às prioridades, políticas e programas desses. O          
que afeta a possibilidade de terem ações culturais plenas, só conseguem           
fazer projetos se tiverem atividades voltadas para os setores prioritários das           
pastas a qual estão subordinados, como por exemplo escolas municipais,          
pontos e/ou receptivos turísticos, eventos etc.  

● Outra consequência é o abandono de equipamentos culturais nos         
municípios, seja do ponto de vista estrutural, assim como de conteúdo e            
programação, além do que abaixo relacionamos:  

● Dificuldade de ter equipes técnicas seja para os órgãos, assim como           
nos equipamentos (e casos nos quais as mesmas pessoas têm que dar            
conta dos dois segmentos), e quando têm são muito pequenas, às vezes            

2 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. 
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formadas pelo responsável nomeado e um ou dois colaboradores. E também,           
em alguns casos, são enviados para o setor pessoas que não têm afinidade             
com a cultura ou que não estavam bem acomodadas em seus setores de             
origem.  

● A questão acima descrita acarreta ainda em pouco ou nenhum          
aproveitamento de editais ou parcerias com outros órgãos, seja pelo fato           
de que os gestores não têm estrutura básica de escritório, meios de            
comunicação e informação, formação e/ou suporte técnico para lidar com as           
exigências das concorrências etc.  

● Foram solicitadas ações de formação ou capacitação técnica para gestores e           
agentes culturais sobre os mecanismos de incentivo à cultura e políticas           
culturais . 3

● Outro efeito colateral é a pouca institucionalização e organicidade das          
políticas culturais na região, sobretudo na criação dos sistemas municipais          
de cultura e dos chamados CPF’s da Cultura (conselhos, planos e fundos            
municipais). Sobre esse assunto ver o ítem 2.4.1 sobre editais.  

● Outro assunto correlato e que também já foi abordado nas demais regiões, é             
a dificuldade de interlocução e contato com a Secretaria de Estado de            
Cultura e Economia Criativa - SECEC, os gestores se ressentem da falta de             
presença física e/ou de suporte remoto do órgão, assim como de           
intermediação entre este e os prefeitos.  

● Essa mediação acima descrita foi solicitada também a ALERJ, uma vez que            
em muitos casos, os prefeitos, têm discursos considerados equivocados,         
como aqueles nos quais dizem não poder investir na cultura, sem tirar            
dinheiro dos hospitais ou de escolas, sem mostrar que existem áreas próprias            
na administração e orçamento públicos para cada setor.  

● Foi proposto que sejam feitos atos culturais, com a presença dos           
deputados estaduais e outras lideranças, nos municípios nos quais a          
Comissão de Cultura têm feito as reuniões de escuta, para reunir o            
setor, fazer apresentações artísticas etc, e entregar os relatórios e          
demandas para os prefeitos e buscando o cumprimento de         
compromissos mínimos.  

 

3 Sobre os assuntos recursos humanos e formação, foi citada a oportunidade que é a existência do                 
Polo Universitário de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense - PURO/UFF que tem um               
curso de graduação em produção cultural e que os estudantes precisam de exercerem atividades              
externas como horas PAC ou de estágio e que as prefeituras poderiam buscar convênios ou               
parcerias afins. Mas foi também problematizado, inclusive por uma participante que já foi professora              
na unidade/curso é que a principal dificuldade é que não é fácil ou adequado propor parcerias etc,                 
sem a concessão de bolsas ou minimamente ajuda de custo para passagem/alimentação etc, até              
pelo fato de muitos estudantes do PURO/UFF serem oriundos de fora da região e do Estado do Rio                  
de Janeiro.  



2.2. Outra preocupação é o abandono do carnaval popular e tradicional nos            
municípios da região. Foi apontado que assim como ocorre em outros municípios,            
existem escolas de samba e blocos carnavalescos, e também manifestações que           
acontecem especificamente na região e que vem sofrendo problemas de          
continuidade por falta de apoio, como o Boi Pintadinho . Além das manifestações            4

tradicionais, é preciso discutir e apoiar ainda o Carnaval de rua e as             
agremiações carnavalescas, inclusive fazendo a sua ponte com outros eventos,          
com o setor de Turismo e também discutindo a geração de renda e trabalho que o                
setor pode trazer. Em Macaé, por exemplo, os agentes culturais carnavalescos           
têm procurado a Câmara Municipal para reivindicarem o retorno dos desfiles           
das agremiações oficiais/registradas, mas de todo modo a organização ou          
liderança para a festa cabe ao poder executivo (neste e nos demais            
municípios).  

2.3. Na mesma seara foi abordada a falta de incentivo para a difusão, a              
proteção, a preservação e a manutenção das manifestações culturais         
populares (como as folias de reis, assunto comum a outras regiões já visitadas) e              
de matrizes africanas - em uma região que têm referências nesses aspectos como             
o Quilombo da Fazenda da Machadinha e o Fado (manifestação surgida nas            5 6

senzalas, não tendo parentesco direto com o homônimo gênero português) ambos           
em Quissamã. Os agentes e gestores culturais afirmaram que essas manifestações,           
consideradas bens culturais, sem o apoio do Poder Público, correm o risco de             
serem descontinuadas. Citaram ainda que ações culturais de Educação         
Patrimonial voltadas para as crianças e jovens nas escolas e nas próprias            
comunidades detentoras ou promotoras desses bens culturais seriam        
importantes para a continuidade dos grupos e manifestações e o          
desenvolvimento cultural da região como um todo. E que é preciso também            
pensar na difusão e no sentido de preservação das mesmas para o conjunto da              
população. 

2.4. Editais: conforme já abordado acima, em relação aos gestores e órgãos            
culturais da região, e também registrado nas demais regiões, foi registrada uma            
crítica aos editais dos níveis federal e estadual, empresas etc. seja pela divulgação,             
considerada ruim ou pouco acessível ao interior, mas também dito que quando            
sabem da existência de alguma concorrência, muitas vezes têm dificuldades na           

4 Mais informações em http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/boi-pintadinho-suave-veneno . 
Acesso em 20 ago, 2019. Ver também sobre outros grupos de Boi Pintadinho na região nos links  
http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/bois-pintadinhos 
http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/boi-pintadinho-2  
 
5 Mais informações disponíveis em 
http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/complexo-cultural-fazenda-machadinha . Acesso em 20 ago, 
2019.  
6 Mais informações disponíveis em http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/grupo-de-fado-quissama . 
Acesso em 20 ago, 2019.  
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elaboração e na lida com a burocracia. E outra crítica foi da escassez de editais nos                
dois níveis de governo, federal e estadual, assim como nos próprios municípios da             
região - ponto que abordaremos abaixo. 

2.4.1. Editais dos municípios e meios de financiamento ao setor:  

● Como dito, além da crítica aos órgãos federais e estaduais, foi bastante            
abordado a ausência de editais de financiamento à Cultura promovidos          
pelos municípios da região. Esse assunto é correlato com os itens 2.1 e 2.3              
acima descritos. Foi dado como exemplo, que o município de Rio das Ostras             
(na Baixada Litorânea) tem edital para o setor (o qual finalizou as inscrições e              
que distribuirá cerca de R$300.000 - trezentos mil reais - para projetos            
locais), e que Macaé que tem previsão orçamentária de R$ 2.000.000.000,00           
- dois bilhões de reais - em função dos royalties do petróleo orçamento muito              
maior, não faz esse tipo de financiamento ao setor.  

● Foi registrado que Macaé possui um Fundo Municipal de Cultura, o qual            
já tem CNPJ, mas que até o momento nunca houve destinação           
orçamentária e regulamentação do mesmo. Os agentes questionam        
regularmente a Prefeitura Municipal sobre esse assunto, sem terem         
respostas e solicitam mediação da Comissão de Cultura da ALERJ nesse           
aspecto, assim como em outros abordados.  

● Ainda sobre Macaé, os agentes e gestores culturais estão discutindo a           
criação de uma lei municipal de de incentivo à cultura, assunto atinente à             
Prefeitura/Secretaria Municipal de Cultura, a Câmara de Vereadores e ao          
Conselho Municipal de Cultura. E esse último está convocando uma reunião           
extraordinária para o dia 03 de setembro do corrente, às 18h, no Solar dos              
Mello, para tratar essa pauta. 

● Os agentes e gestores culturais pediram mais empenho no cumprimento da           
Lei nº 7035/2015, no que tange a destinação mínima de 60% dos recursos             
na área cultural para o interior, contra 40% para a capital. E reafirmaram que              
a medida precisa ser garantida nos editais e investimentos com recursos           
próprios da SECEC, via lei de incentivo à Cultura e Fundo Estadual de             
Cultura. 

● Outra medida considerada importante pelos gestores é uma campanha da          
SECEC, Comissão de Cultura da ALERJ e outros órgãos afins a cultura            
visando a sensibilização das grandes indústrias e prestadores de serviços          
existentes na região para o financiamento ao setor via as leis de            
incentivo/renúncia fiscal existentes, Lei do ICMS, estadual, Lei Rouanet e Lei           
do Audiovisual, federais.  

● Nesta região, assim como em outras, foi também apontada a necessidade de            
deixar clara a possibilidade de transferências de Fundo (estadual) a Fundo           
(municipais), inclusive como medida de estímulo a criação dos CPFs locais.  

 



2.5. Patrimônio cultural: é uma região rica em diversidade, seja pelo lado do             
patrimônio cultural material -como a Igreja de Santana, em Macaé, construída pelo            
religiosos jesuítas, inicialmente como uma capela em 1630, e finalizada em 1896 -             7

e imaterial - como o Quilombo da Machadinha e o Fado , ambos em Quissamã.              8 9

Assim como Macaé é reduto histórico do Choro, e que ícones desse gênero musical              
como Viriato Figueira, Joaquim Callado e Benedito Lacerda eram macaenses. E           
outros gêneros como o Samba tem também referências presentes na região (caso            
do bairro Aroeira em Macaé que tem muitas manifestações afro brasileiras) .            
Registra-se ainda o movimento de Serestas em Conceição de Macabu  . 10

2.6. Acessibilidade cultural: necessidade de discutir a questão. Em Macaé, por           
exemplo, existe um grupo de Dança formado por pessoas com deficiência e que se              
ressentem do fato do município não os apoiar. O grupo participou recentemente do             
Festival de Dança de Joinville, levando o nome do município, tendo boa            
repercussão e acolhida. Arte não tem preconceito. Apesar do trabalho realizado           
contam apenas com a solidariedade de amigos e colaboradores através de           
"vaquinhas" para viabilizarem as atividades ordinárias e eventuais, como o citado           
festival. Solicitam que a acessibilidade esteja na agenda de temas a serem            
discutidos. 

2.7. Ações voltadas para a área do Audiovisual: os agentes culturais avaliam que             
tem um forte potencial de desenvolvimento na e para região. Sugerem que seja             
criada uma "Film Comission" local contribuindo para o aproveitamento dos          
produtores, artistas, cenários e serviços locais.  

2.7.1. Foi apontada ainda a necessidade de aumentar o apoio às ações            
comunitárias e educativas de audiovisual. Já existem experiências em Macaé e           
Macabu, e em outros municípios, apoiadas ou pela área de Educação ou            
viabilizadas pelo trabalho voluntário dos promotores, mas que ficam limitadas, não           
explorando o potencial cultural percebido pelos agentes culturais. 

2.8. Cultura, Juventude e Espaço Urbano: Em Macaé, existe uma cena forte de             
culturas urbanas, que resultou inclusive no surgimento de instituições como o então            
nomeado Centro Integrado de Estudos do Movimento Hip Hop, atualmente CIEMH2 ,           11

presente na reunião, e uma referência cultural. Atualmente existem outras iniciativas           
autônomas do movimento hip-hop, como o Rap na Ponte, que acontece no Parque             
da Cidade, ocupando culturalmente e revitalizando esse espaço público. Mas, no           

7 Mais informações disponíveis em http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/igreja-de-santanna-2 . 
Acesso em 20 ago, 2019.  
8 Mais informações disponíveis em 
http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/complexo-cultural-fazenda-machadinha . Acesso em 20 ago, 
2019.  
9 Mais informações disponíveis em http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/grupo-de-fado-quissama . 
Acesso em 20 ago, 2019.  
10 Mais informações em http://mapadecultura.rj.gov.br/cidade/conceicao-de-macabu . Acesso em 20 
ago, 2019. 
11 Mais informações em https://www.ciemh2.com . Acesso em 27 ago, 2019.  
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http://mapadecultura.rj.gov.br/cidade/conceicao-de-macabu
https://www.ciemh2.com/


entanto, como ocorre em outras cidades, a ação sofre retaliações, seja o apagão da              
iluminação pública na hora em que começa o evento, seja de natureza policial. os              
grupos de jovens organizam as suas atividades espontânea e colaborativamente,          
não têm respaldo do poder público, ao contrário, sofrem tentativas de criminalização            
e também por isso, se ressentem em qualquer contato ou discussão oficial, não             
querendo participar dos espaços afins, como conselhos e reuniões do setor. de            
participação.  

2.8.1. Ainda sobre o Parque da Cidade foi falado que é preciso discutir com a               
Prefeitura de Macaé a ocupação cultural e comunitária do mesmo, visando o seu             
melhor aproveitamento pelos cidadãos, além de transparência sobre quem é o           
responsável pelo local. As iniciativas que aconteceram, como um encontro de           
motociclistas que atraiu gente de todo o estado, ou acontecem, como o já citado,              
Rap na Ponte, são voluntárias, mas carecem de interlocução, apoio e estrutura dos             
gestores do parque.  

2.8.2. Foi chamada a atenção para o apoio e divulgação do Projeto de Lei que               
regulamenta a atuação dos Artistas de Rua no município de Macaé, de autoria do              
vereador Marcel Silvano, presente a reunião.  

2.8.3. Finalmente, foi sugerido que a ALERJ, divulgue para a sociedade como um             
todo e para os batalhões da Polícia Militar que as batalhas/rodas de rima e culturais               
não são proibidas e muito menos são criminalizadas. Foi sugerido ainda que            
divulguem também outras leis afins.  

2.9. Cultura e Turismo: nessa região também foi abordada a necessidade de fazer             
um trabalho conjugado e mediado entre os dois setores. Para os agentes culturais,             
não existe turismo sem cultura e patrimônio, mas muitas vezes o primeiro recebe             
mais apoio, mesmo que não se tenha conteúdo ou programação adequados. É            
importante pautar o chamado Turismo Cultural, seja de festivais literários ou de            
outros gêneros, do Carnaval etc, mas conjugando programação, consumo, geração          
de renda e trabalho e serviços etc.  

2.10. Solicitaram atenção especial para dois equipamentos: 

2.10.1. Ginásio Ipiranga: Um dos agentes culturais presentes, mandou         
posteriormente uma contribuição relativa a este equipamento, se dizendo         
pessimista, avaliando que a atual gestão municipal tem má vontade com a cultura,             
com o esporte, com o patrimônio público. Existem, segundo ele, diversos prédios            
públicos se acabando, sendo saqueados e a Prefeitura sequer coloca a guarda            
municipal para tomar conta dos mesmos. Especificamente sobre o Ginásio          
Ipiranga, este foi inaugurado em 2004, e em 2016 a Defesa Civil o interditou por               
risco de desabamento. O Ginásio foi inaugurado com quadra espelhada, construída           
com padrões de qualidade de primeira, macia, com trama de borracha por baixo,             
taco corrido que brilhava (não se podia entrar de sapato na quadra), com mais de 40                
dormitórios, com frigobar, ar condicionado, e que em seu funcionamento hospedou           



vários eventos, como o da Seleção Brasileira de Futsal e da Seleção Brasileira de              
Vôlei. Ele (prefeito) deixou tudo isso acabar por falta da manutenção e de             
segurança. Não tinha, por exemplo, Guarda municipal à noite para tomar conta.            
Hoje o estado é de total abandono, assim como o do já citado Parque da Cidade. O                 
morador concorda que é preciso fazer algum evento ou ação com os agentes             
culturais locais e a Comissão de Cultura para entregar o relatório de demandas ao              
prefeito Dr. Aluizio, mas é também pessimista quanto a escuta e interesse do             
mesmo em solucionar as questões. Segundo ele, o prefeito, não obedece ordem            
judicial, não responde a processos. A prefeitura está com penhora de dinheiro            
público para fazer o que ele não faz (atendimento médico, fisioterapêutico) e que             
várias vezes viu a Câmara convocá-lo para diálogo e ele não aparece,            
simplesmente ignora.  

2.10.2. Cine Clube Macaé - Petrobras: 

Fundado em 1964, o antigo cinema é um marco da arquitetura modernista dos anos              
1960 e, foi por mais de 30 anos, um ponto de encontro e uma referência cultural da                 
cidade e ponto de encontro. Mas com o tempo os equipamentos e as estrutura              
foram ficando ultrapassados e o espaço cultural caiu no ostracismo e acabou            
fechado. Somente em 2010 (em 09 de abril daquele ano então prefeito, Riverton             
Mussi, anunciou o início das obras), como parte dos benefícios do chamado boom             
do petróleo, a Prefeitura de Macaé e a Petrobras assinaram um convênio para fazer              
a obra de revitalização do Cine Clube Macaé. Foi informado na época que o espaço               
passaria a se chamar Cine Clube Macaé Petrobrás, recuperando o seu patrimônio            
histórico e o equipando e estruturando para o pleno desenvolvimento de atividades            
artísticas e culturais no geral e especialmente de audiovisuais, assim como espaço            
de formação profissional e realização de eventos. A parceria entre Petrobras e            
Fundação Macaé de Cultura seria 20 anos, numa previsão de investimento total da             
companhia superior a R$ 18 milhões ao longo do período . E a inauguração, estava              12

prevista para 2014 e até agora, não aconteceu gerando movimentos de           
reivindicação em diversos setores da sociedade macaense - agentes culturais,          
vereadores, imprensa local, que procuram entender o que aconteceu, a situação do            
convênio original, e de outros possíveis existentes ou aditados e a devida prestação             
pública de recursos, uma vez que, sendo incentivados entre uma empresa de            
economia mista e a fundação, precisam ser transparentes.  

Os agentes culturais solicitaram que a Comissão de Cultura articule com outros            
órgãos a solicitação de informações e transparência à respeito do processo como            
um todo e a entrega do equipamento cultural a população. E demonstraram também             
preocupação que o convênio se encerre, sem o espaço estar pronto e acabe sendo              

12 Disponível em 
https://cliquediario.com.br/politica/camara-de-macae-volta-a-cobrar-respostas-sobre-situacao-do
-cine-clube . Acesso em 26 ago, 2019.  

https://cliquediario.com.br/politica/camara-de-macae-volta-a-cobrar-respostas-sobre-situacao-do-cine-clube
https://cliquediario.com.br/politica/camara-de-macae-volta-a-cobrar-respostas-sobre-situacao-do-cine-clube


entregue novamente aos antigos proprietários, em um caso de dinheiro público           
jogado fora.  

2.13. mediação da ALERJ junto com prefeitos. 

CulturAto p/ entregar relatórios e conversar com prefeitos.  

2.14. Eliomar: secretário vem falando s/ apoio ao Carnaval. Vamos conversar sobre.            
AP.  

 


