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   DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

Aos 13 dias do mês de junho de dois mil e dezoito, em reunião ordinária iniciada às 16 

horas, no auditório do Joaquim Lavoura. Participaram desta reunião os seguintes 

Conselheiros Titulares: Angélica Maria – Instituto Alécio Emerick, Carlos Ney – 

Secretaria Municipal de Cultura, Marcia Doria Pereira – Centro Espirita EgbeIleYlya, 

Roque Canella – Classe Artística e João Paulo – Associação de Capoeira Negrinho 

da Sinhá VII; Patrick Guimarães – Gabinete do Prefeito, Representação de Instituições 

Suplentes, Manoel Pereira Guimarães – Secretaria Municipal de Cultura, e Guilherme 

Carvalho – Classe Artística e Rosely Constantino – Projeto Cardume. O Presidente da  

as boas vindas aos representantes do Conselho  e solicita que a Conselheira Angélica 

Maria, passe para o Primeiro Item da Pauta: Leitura e aprovação da Ata de Maio de 

2018, entregue aos Conselheiros e feita a leitura, onde foi aprovada por unanimidade, a 

Conselheira Angélica solicita aproveitar o momento e já passar para Item 5 da Pauta: 

Informe sobre a Publicação da Atas do Conselho Municipal de Cultura, onde foi 

aprovado pelo Pleno a alteração de Pauta, a Conselheira informa que todas as Atas 

estão indo para publicação, e solicita assinatura de todos em todas as atas, afim de ficar 

documentado. Todos os Conselheiros ficaram satisfeitos dando assim uma mais 

transparência das ações do Conselho. Passando para o Segundo Item da Pauta: 

Informe do Presidente, papel do Conselheiro de Cultura, o Presidente Carlos Ney, 

explica um pouco sobre o papel do Conselheiro e cita o Regimento Interno artigo 17 § 

.Onde explica a função do Conselho, e também o papel individual de cada Conselheiro, 

bem como da Secretaria e do Conselho, ficando claro à todos os Conselheiros que todas 

as publicações ou declarações em jornais, enquanto conselheiros e não como artistas, 

devem seguir o Regimento Interno  Criteriosamente. Todos os Conselheiros fizeram suas 

considerações, o Conselheiro Roque, pede a palavra para também informar que esteve 
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na Câmara de Vereadores, para saber sobre o Plano Municipal de Cultura que ainda não 

foi aprovado e, também fala da consciência de quanto o Conselho atual, esta 

desenvolvendo bem o seu papel, mas a cobrança não pode parar, já se passaram 15 

dias da data, e o Plano Municipal de Cultura não foi publicado. O Roque solicita ainda a 

Publicação das Reuniões do Conselho, colocar no dia anterior, fica muito em cima para 

as pessoas saberem, a conselheira Angélica concorda com a fala do Roque, mas 

também fala da representatividade de cada segmento, que também pode avisar aos seus 

pares, por exemplo, a classe da Dança, através do Grupo do Fórum Permanente de 

Dança, esta ciente da reunião, assim como acredita também que as demais 

representações avisam aos seus segmentos, por fim deste debate, ficou proposto, abrir 

um link na pagina da Prefeitura, e ali conter: o Regimento Interno do Conselho Municipal 

de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, as Atas bem como os demais documentos 

publicados, pertinentes ao Conselho. Todos ficaram de acordo, o Presidente após ouvir a 

todos os Conselheiros, solicita conforme deferido por todos, que a Secretaria encaminhe 

os dados que precisam estar contidos no link da Prefeitura, e também concorda que será 

um avanço a nível de praticidade de informações e transparência. Passando para o 

Terceiro Item de Pauta: Relatório da Comissão Técnica do Conselho Municipal de 

Cultura, referente a Escola Pixinguinha, o Conselheiro Guilherme informa que 

estiveram lá com a equipe da Orquestra, os mesmos solicitaram um relatório técnico, e 

informa que o prédio precisa de uma obra estrutural , sem condições de uso, em todos os 

sentidos, principalmente elétrica, acessibilidade, por fim, ficou decidido que o pleno 

estaria aguardando o relatório da comissão técnica da orquestra e da comissão técnica 

do Conselho para a próxima Reunião Ordinária. Passando para o IV Item de Pauta: 

Relatório da Previa da Comissão de Alteração do Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Cultura, o Conselheiro Guilherme, informa que já houve a primeira 
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reunião, e que já há algumas propostas de ajustes, mas ainda não prontos para serem 

apresentados, a Conselheira Angélica, pediu desculpas a comissão por não ter tido 

condições de estar na primeira reunião e juntamente com os demais, diz que o novo 

Regimento comportará uma representação quase equivalente as cadeira do Conselho 

Estadual , a comissão marcou para a  segunda as 14horas, no dia da próxima Reunião 

Ordinária. Passando para o VI Item de Pauta: Informes da Conferência Estadual de 

Cultura. O conselheiro Romário informa que a data mudou para o dia 24 e 25 de agosto, 

o mesmo sugeriu aproveitar a reunião do conselho para chamar os delegados das outras 

regiões para discutir composições e os debates das Câmaras Técnicas de cada Região 

na referida Conferência. O Presidente agradeceu a presença de todos e eu Angélica 

Maria Machado Cruz como 1º Secretária deu por encerrada esta reunião, que pós-

aprovada será assinada por todos os conselheiros e em seguida encaminhada para 

Publicação no Diário Oficial do Município. 

 

 

 


