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QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Aos 16 dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, em Reunião Ordinária iniciada às 

16h26min minutos, no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura, com a presença dos 

seguintes Conselheiros Titulares: Angélica Maria - Instituto Alécio Emerick, João Paulo - 

Associação de Capoeira Negrinhos de Sinhá VII, Carlos Ney – Secretaria Municipal de 

Turismo e Cultura, Romário Regis – Fundação de Artes São Gonçalo, Márcia Dória - 

Centro Espírita Egbe Ilê Ilya, Representação de Instituições Suplentes: Roque Silva – 

Classe Artística, Manoel Pereira Guimarães - Secretaria Municipal de Turismo e 

Cultura, Roseli Constantino – Projeto Cardume e Guilherme Carvalho – Classe Artística. 

A Conselheira Angélica pede a palavra para o 1º item de pauta; Leitura da reunião 

ordinária do dia 14 de agosto e 11 de setembro, onde foi aprovada por unanimidade. O 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Sr. Carlos Ney, passa para o primeiro 2º 

item de pauta: Informes do Plano Municipal de Cultura, onde informa que o plano esta 

nas mãos do Procurador Geral Dr. Vitor, informa que o Presidente da Câmara de 

Vereadores, DR. Diney Marins, se disponibilizou a ajudar no que for preciso, a Conselheira 

Angélica questiona sobre a possibilidade de a verba destinada à cultura poder ser alocada 

em outra secretaria depois do plano aprovado, a Conselheira Rosely Constantino e o 

Presidente Carlos Ney, informa que verbas fundo a fundo não podem ser mexidas. Carlos 

Ney solicita o apoio da Classe Artística para o dia da votação do plano, todos os 

Conselheiros se manifestaram disponíveis em chamar a classe e a Conselheira Angélica 

informou que enfatizará a chamada junto à Classe da Dança, mas também no Fórum 

Permanente de Dança de São Gonçalo. Passamos para o 3º item de pauta, Programa de 

Ocupação Cultural do Estado do Rio de Janeiro – POC. Romário Regis explica um pouco o 

significado deste programa, conforme também se encontra no site da Secretaria Estadual 

de Cultura, o programa será para ampliar o acesso aos bens Culturais no Estado, 
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promover e estimular a produção Artística e manifestações Culturais das dez regiões 

Fluminenses com a valorização de recursos humanos e conteúdos locais, a Secretaria de 

Estado de Cultura criou o Programa de Ocupação Cultural do Estado do Rio de Janeiro - 

POC RJ. E o que é o POC - RJ? É a destinação de uso de imóveis de propriedade do 

estado do Rio de Janeiro, que estejam ociosos, para fins Culturais e Artísticos nas diversas 

regiões Fluminense. Ou seja, Coletivos, Artistas, Produtores Culturais, e Prefeituras que 

quiserem apresentar suas ocupar imóveis, especificamente nas áreas de linguagens 

Artísticas, audiovisual, artes visuais, espaços de memória e salas de leitura. Tal iniciativa 

garante uma ampla movimentação em todo estado, com mais opções de acesso à 

programação Cultural, junto ao público, em São Gonçalo o projeto esta sendo elaborado 

para a Fazenda do Colubandê. O Secretário de Cultura Carlos Ney, diz que a Secretaria 

através de Romário que muito tem ajudado luta para que realmente esse projeto deferido, 

bem como o projeto de R$ 900.000,00(novecentos mil reais) pela lei de ICMS, o que 

ajudará e muito a cultura da Região Metropolitana II. Os Conselheiros tiraram suas 

dúvidas, onde todas foram respondidas, o Presidente solicitou que os Conselheiros 

estejam mais presentes as ações da Fazenda, pois ser de muita relevância para o nosso 

município. Sem mais, o Presidente agradeceu a presença de todos, e eu Angélica Maria 

Machado Cruz, 1º Secretária dei por encerrada esta reunião, que pós-aprovada será 

assinada por todos os Conselheiros e em seguida, publicada no Diário Oficial do Município 

de São Gonçalo. 

 


