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 TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

Aos 14 dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, em Reunião Ordinária iniciada às 

16 horas no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura, com a presença dos seguintes 

Conselheiros, Carlos Ney Ribeiro – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; João 

Paulo da Conceição Bartolomeu – Associação de Capoeira Negrinho de Sinhá VII, 

Priscila Rebeca de Oliveira Gomes- Classe Artística; Romário Regis Francisco- 

Fundação de Artes São Gonçalo; Patrick Guimarães – Gabinete do Prefeito; Márcia 

Pereira Dória - Centro Espírita Egbe Ilê Ilya, André Correa Souza – Classe Artística 

Suplentes Guilherme Marins Carvalho – Classe Artística; Roque Marciano da Silva 

Canela – Classe Artística, Roseli de Araújo Constantino – Projeto Cardume; Manoel 

Pereira Guimarães - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e Fátima Cristina 

Miranda da Silva - Secretária Municipal de Educação. O Presidente Carlos Ney, da boas 

vindas aos Conselheiros e passa a palavra para a Conselheira Angélica para dar ciência 

ao 1º ponto de pauta – Explicação sobre a ata do dia 11/07/2017, a mesma informa que 

não teve condições de transcrever a ata do dia 11/07/2017, mas que se compromete para 

a próxima reunião ordinária, em seguida o Secretário Municipal de Turismo e Cultura e 

Presidente desse conselho, Carlos Ney, passa para o 2º item de pauta – Plano Municipal 

de Cultura, o Presidente informou que, consultando os diversos documentos do órgão e 

avaliando a mensagem enviada pelo Governo anterior à Câmara Municipal - a qual não 

chegou a ser votada e foi devolvida a SMTC pelo gabinete do atual Governo para 

avaliação a e ajustes, constatou-se que não havia, de fato, sequer um esboço de Plano, 

apenas um documento genérico com alguns pontos de Política Cultural e outros de 
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estruturação, misturando as esferas. Dessa forma optou-se pela elaboração em 

curtíssimo prazo para aprovação na Câmara ainda em 2017 e começar a execução em 

2018 de um documento completo e atualizado e que englobe as contribuições anteriores, 

tais como: esboço de Plano elaborado em 2010-2011 tendo como sabe a Conferência 

Municipal de Cultura de 2009 e as anteriores, atualizando o documento em questões à luz 

dos planos e Sistemas Nacional e Estadual de Cultura e outros documentos balizadores. 

E nesse sentido a SMTC convidou o técnico especializado em Política Cultural, Flavio 

Aniceto, para executar essa tarefa. Aniceto, que havia participado como assistente de 

Cleise Campos da elaboração do documento de 2010 – 2011, presentes à reunião 

fizeram uma detalhada exposição da metodologia e das bases de conteúdo que serão 

utilizadas nessa elaboração, ouvindo ainda sugestões e dúvidas dos Conselheiros os 

quais definiram a próxima Ordinária no dia 11/09/2017, para aprovação do documento. O 

Presidente agradece mais uma vez ao Professor Flavio Aniceto e a todos os demais 

conselheiros, abrindo para que também os mesmos enviem sugestões ao Flavio. Passou-

se então para o 3º item de pauta – Informe Geral, após colocação de todos. O Presidente 

dá por encerrada a reunião que assina Angélica Maria Machado Cruz, como 1º secretaria 

e Carlos Ney Ribeiro, como Presidente. 


