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DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA 

Aos 16 dias do mês de julho 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, Victor Duarte Pereira – FASG, Roque Canella – 

Classe Artística, Priscila Gomes – Classe Artística, João Paulo – Associação de 

Capoeira Negrinho da Sinhá VII. O Presidente da às boas vindas aos representantes do 

Conselho e solicita que a Conselheira Angélica Maria, passe para o Primeiro Item da 

Pauta: Publicação das Atas de Junho/2017 a Maio/2018, o Presidente explica que as 

Atas foram para publicação, porém retornaram para algumas formatações, e que por 

conta da publicação do Plano Municipal de Cultura, o Gabinete perguntou qual seria a 

preferência e o mesmo sugeriu o Plano Municipal de Cultura. O Presidente também 

sugeriu que as ações fossem do Conselho pudessem ser divulgadas através do link a ser 

criado, dando visibilidade bem como também um link das atividades de cultura da cidade. 

Segundo Item de Pauta: Relatório da Comissão: Escola de Musica Pixinguinha: O 

Victor informou que o relatório esta quase pronto, precisando apenas de alguns ajustes, 

para ser apresentado ao Conselho Municipal de Cultura, de qualquer forma, foi lida uma 

prévia do Relatório pelo Conselheiro Roque, para que o pleno pudesse estar mais 

próximo do debate ficou acordado de ser entregue um relatório oficial na próxima reunião 

para aprovação. 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. 

 


