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OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Aos 25 dias do mês de abril de dois mil e dezoito, em Reunião Ordinária iniciada às 

16h30 minutos, no Gabinete do Secretário de Cultura, devido ao fato do número de 

pessoas presentes. Participaram desta reunião os seguintes Conselheiros Titulares: 

Angélica Maria - Instituto Alécio Emerick, Carlos Ney – Secretaria Municipal de 

Turismo e Cultura, Priscila Gomes - Classe Artística, Roque Silva – Classe Artística, 

Patrick Guimarães – Gabinete do Prefeito; Representação de Instituições Suplentes, 

Manoel Pereira Guimarães - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e Guilherme 

Carvalho – Classe Artística. O Presidente pede a palavra para o 1º item de pauta - o 

Ofício sob nº 027/FASG/2018, que trata da substituição do Representante da FASG 

ROMÁRIO REGIS FRANCISCO por VICTOR DUARTE PEREIRA e MARCIO SANTOS 

DE CARVALHO, como seu SUPLENTE, o Presidente explica que Romário dará um 

apoio técnico ao Conselho, mas diante de outras atividades o mesmo terá que se afastar 

um pouco. Outro dado é que com a falta do representante da Classe Artística ANDRÉ DE 

SOUZA CORREA, assume como titular, ROQUE MARCIANO DA SILVA CANELLA, que 

foi eleito como 1º suplente, todos dão boas vindas, a Conselheira Angélica em seguida 

pede a palavra para apresentar a planilha de controle de reuniões, enfatizando que em 

dezembro não houve reunião por conta da luta de todos para aprovação pelo Plano 

Municipal de Cultura, em janeiro o Presidente decretou férias, o que foi deferido por todos 

e fevereiro a Secretaria estava envolvida com eventos carnavalescos, nosso método de 

aprovação bem como chamada, será por instituição, desta forma fica mais claro para 

todos os Conselheiros acompanharem as faltas e controle de reuniões. 2º item de pauta 

Ofício SEC/GAB nº 251/2018 – ETAPA REGIONAL EM RIO BONITOE 4º 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA. O Presidente lê o oficio que fala sobre a 

participação de nossa cidade estar levando artistas, produtores de Cultura, e 



 

 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 
AV: Presidente Kennedy, 721 – Estrela do Norte – São Gonçalo – RJ  

CEP: 24445-795 - Tel.: 2199-6519 

Conselheiros para a etapa regional, onde a Secretaria oferecerá transporte e lá terá um 

lanche, pede que os conselheiros levantem suas classes e façam uma lista de pessoas, 

para saber qual será a necessidade de transporte. Todos os Conselheiros se dispuseram 

a ajudar, Priscila pergunta se será como a que houve em São Gonçalo, Carlos Ney 

confirma, Angélica pergunta separa a etapa Estadual seria só Conselheiros como nos 

demais Conselhos de Direito, Carlos Ney explicou que não, o Conselho de Cultura tem 

uma movimentação diferente. 3º item de pauta – Escola de Musica Pixinguinha. O 

Presidente Carlos Ney falou que recebeu uma proposta, sobre a possibilidade da Escola 

de Musica Pixinguinha passar para pasta da Educação, colocou ser uma proposta 

interessante, haja vista que a possibilidade de verba, e que neste momento não teríamos 

que pensar em vaidades, um dos projetos seriam Orquestra Jovem Pixinguinha, Coral 

Jovem Pixinguinha e uma orquestra de flauta doce, além de a escola voltar a funcionar 

através de um Decreto assinado pelo Prefeito, porém o mesmo falou que tudo teria que 

passar pelo Conselho Municipal de Cultura, enfatizou que Roseli Constantino e Roque já 

tinham falado sobre esse assunto, mas que mesmo assim teria que passar pelo 

Conselho, o Conselheiro Patrick pergunta se realmente é necessário passar a escola 

para a Educação, a Conselheira Angélica enfatiza que naquele momento os Conselheiros 

estavam ouvindo uma proposta verbal, mas que era importante vir uma proposta formal e 

com um projeto, para ser avaliado e votado. O Secretário explica que a LDB mudou que 

agora ela fala de ARTES e não só de um único segmento, então facilitará bastante a 

gestão. A Conselheira Angélica propõe criar uma Comissão com a participação de 

Conselheiros de Cultura, para acompanhamento do mesmo, a proposta foi aceita e 

ficaram os Conselheiros técnicos e músicos Roque Marciano da Silva Canella, Manoel 

Pereira Guimarães, Guilherme Marins Carvalho, Marcio Santos de Carvalho e Victor 

Duarte Pereira. Pós isso a Conselheira Angélica apresenta uma proposta: “A Educação 
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encaminha um projeto, para o Secretário de Cultura este convida a Comissão 

técnica tirada no Conselho Municipal de Cultura, inclusive poderia convidar a Ana 

Alice Nunes que atuava com as crianças com necessidades especiais, os mesmos 

avaliariam e depois viria para o pleno do Conselho”, a proposta foi votada e deferida 

por unanimidade dos presentes na reunião. 4º item de pauta – Regimento Interno - 

Guilherme apenas solicita que a Comissão se reúna para realmente trabalhar em cima da 

atualização do regimento interno do Conselho Municipal de Cultura, Guilherme sugere 

que o melhor dia, seria no mesmo dia da Reunião do Conselho só que antes da reunião, 

foi aprovado ficando marcado para o dia 15 de maio às 14 horas com os membros da 

Comissão. Angélica pede uma inversão de pauta 6º item – Publicação das atas. A 

conselheira Angélica solicita que as atas do Conselho sejam publicadas, o Presidente 

informa que é só colocar as atas no pen drive e encaminhar o que será ótimo, para 

darmos visibilidade as nossas ações. 5º Plano Municipal de Cultura, o plano só esta 

faltando ser publicado, mas como houve vetos com relação às ementas do plano, no dia 

da audiência publica, pelos vereadores dentre elas o prazo de abertura do Teatro 

Municipal de São Gonçalo, mais musica nas escolas, etc. Porém não foram aceitas pelo 

Prefeito, aprovou o texto original encaminhado pelo conselho. O Presidente informa que o 

Teatro não esta sob a chancela da Cultura e sim do Gabinete do Prefeito, e que o mesmo 

encontrasse no Ministério Publico ainda. O Presidente diz que precisamos aguardar a 

votação dos vetos. Após todas as considerações, 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. 

 

 

 


