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DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA 

No dia 18 de fevereiro de dois mil e dezenove, em Reunião Ordinária iniciada as 16:30,no 

Gabinete do Secretário Municipal de Cultura, devido ao fato do auditório Joaquim 

Lavoura, estar sendo usado, participaram os seguintes conselheiros Titulares: Carlos 

Ney - Secretaria Municipal de Cultura; Priscila Gomes e Roque Canella - Classe 

Artística; Instituto Alécio Emerick - Angélica Maria; Fabiana Marinho – Câmara de 

Vereadores. Suplentes: Romário Regis - Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São 

Gonçalo; Juliana Siqueira – Câmara de Vereadores. O Presidente Carlos Ney, dá boas 

vindas a todos. 1º Ponto de Pauta - LEITURA DA ATAS DE setembro, outubro e 

novembro de 2018. A conselheira Angélica Maria, distribui, faz a leitura e após algumas 

solicitações de concertos de fala, o pleno aprova por unanimidade. 2º Ponto de Pauta - 

MINUTA DO REGIMENTO INTERNO. A conselheira Angélica Maria, faz a entrega da 

minuta do Regimento Interno, com a finalidade de todos os conselheiros levarem, o 

Conselheiro Romário sugere colocar a minuta no grupo dos conselheiros, para que , os 

que  não estão presentes já tenham  também, todos acham ótimo a ideia e a Conselheira 

Angélica Maria , enfatiza que  o mesmo está dentro do proposto no Sistema Municipal 

de Cultura e Plano Municipal de Cultura, porém explica que com o aumento de 

representações para o próximo mandato do Conselho, inseriu proposta administrativas 

para melhor funcionamento do mesmo. Por fim o presidente, após conversar com alguns 

conselheiros, propõe a mudança de horário da reunião do conselho, após o 

posicionamento de todos, ficou acordado que a reunião ordinária do Conselho passa a 

ser toda a segunda, segunda feira do mês às 10 horas, aprovada a mudança por 

unanimidade do pleno.  3º PONTO DE PAUTA - PLANEJAMENTO PARA AÇÕES DE 
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2019. O conselheiro Romário, sugere o maior foco no Regimento Interno, a Angélica 

sugere que na próxima reunião ordinária, tenha como ponto exclusivo Regimento e 

Comissão do Fórum de Eleição. Os Conselheiros também falaram sobre o cuidado no 

Edital da nova eleição do Conselho, para que haja uma maior publicitação, o conselheiro 

Romário lembrou que não há mais Conferencia Nacional de Cultura, o Ministério da 

Cultura acabou, agora é Secretaria Estadual e Nacional da Cultura. Ficou para próxima 

reunião do Regimento Interno e Eleição da Comissão Organizadora do Fórum de Eleição 

do Conselho Municipal de Cultura biênio 2019 a 2021. 4º PONTO DE PAUTA – ESCOLA 

DE MUSICA PIXINGUINHA E TEATRO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. O Presidente 

fala da última chuva que aconteceu no Município, e diz que o Posto de Saúde de Neves 

alagou, com isso mandaram um oficio para a Secretaria falando sobre a possibilidade de 

usar a parte de baixo (administrativa) para levar o Posto de Saúde, o Presidente e 

Secretário de Cultura, Carlos Ney, sugeriu a eles, fazerem uma pesquisa junto à 

comunidade, e para seu espanto, a comunidade achou ótima a idéia, e com isso, já 

iniciou a pintura na Escola de Música, onde a parte de baixo ficará cedida a Saúde, 

porem toda da Escola será pintada, a princípio, a Orquestra Municipal já estará também 

indo para lá, assumindo o segundo andar  e ali haverá aulas  e após as 17 ensaio da 

Orquestra Municipal.Após todas as considerações, eu Angélica Maria Machado Cruz 1º 

Secretária dei por encerrada esta reunião, que pós aprovados será assinada por todos os 

conselheiros e em seguida, publicada no Diário Oficial do Município de São Gonçalo. 

 

 

 


