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    PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA  

Aos vinte sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, inicia a primeira Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal de Cultura do Município de São Gonçalo, às 10h35min 

minutos. O Senhor Secretário de Cultura, Carlos Ney, da bom dia ao pleno e explica 

algumas ausências e atrasos. Estiveram presentes na primeira Reunião os Conselheiros 

titulares: Angélica Maria, Carlos Ney, Décio Machado, Priscila Gomes, Márcia Dória, 

Romário Regis, Patrick Guimarães, suplentes: Manoel Pereira Guimarães, Fátima 

Miranda, Guilherme Carvalho, Roque Canela, Alexandre Martins e Rosely Constantino, 

logo em seguida o Secretário entrega e lê a publicação do Decreto Nº 113/2017, que trata 

da posse do Conselho Municipal de Cultura no período 2017/2019. Seguindo como primeira 

pauta, conforme artigo 5º do Regimento, onde fala da posse da mesa diretora. Após 

explicações e todo processo de eleição e indicação, fica eleita a mesa diretora: Presidente - 

Carlos Ney Pinho Ribeiro, Vice-Presidente - Márcia Dória Pereira, 1º Secretária, Angélica 

Maria Machado Cruz e 2º Secretário - Décio José Rodrigues Machado. Após empossada a 

mesa diretora, o Presidente passa para informes e sugestões do pleno e a Angélica sugere 

que todos possam sinalizar situações que estejam acontecendo, Márcia Doria inicia falando 

sobre a necessidade de pensar em incluir novamente, a Cultura Afro, com assento no 

Conselho Municipal, e, assim poder lutar com mais legitimamente pelos direitos e deveres 

da  classe.  Angélica Maria explicou que como há a necessidade de atualizar o Regimento 

Interno do Conselho Municipal de Cultura e também com bases em orientações do 

Conselho Nacional e Estadual, isso pode se tornar possível. O Prof. Décio Machado falou 

sobre a importância para os Artistas e instituições que tem projetos, porém, não recebem 
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nenhum apoio, foi explicado ao mesmo que com a implantação do Plano Municipal de 

Cultura, haverá disponibilidades de editais para diversas áreas. O Presidente explica que o 

Plano voltará para a Câmara de Vereadores para ser apresentado com uma nova 

mensagem, passar pelas Comissões pertinentes e ser lido e se possível votado no mesmo 

dia, com todas as atualizações de legislações vigentes. Romário Regis, explicou que já 

existe uma pessoa que esta estudando sobre a Política de Editais de Cultura para o 

Município e explicou também sobre leis de incentivos ICM E ISS. Rosely Constantino falou 

sobre o Festival Estadual de bandas que aconteceu no Colégio Estefânia de Carvalho, e 

que através de um representante do Estado, existem possibilidades para fomentar projetos 

voltados às bandas e fanfarras nas escolas. Foi solicitada a Conselheira Márcia, que 

também é superintendente de Música, explicar como esta a situação das bandas nas 

escolas, já que, este trabalho estimula tanto os alunos no lado Artístico quanto no social, a 

mesma informou que esta muito difícil, pois o quadro de maestros hoje no município, não 

atende a demanda, devido ao fato de 20 (vinte) terem sido exonerados, mas que estão 

aguardando providencia junto ao Secretário de Educação e o Gabinete do Prefeito. O 

Conselheiro Roque, fala sobre a Escola de Musica Pixinguinha, que se encontra fechado e 

fala das ações que lá acontecem com crianças, jovens e adolescentes. Por fim os 

Conselheiros se sentiram felizes com a visita do Prefeito Dr. José Luiz Nanci ao nosso 

conselho. As 12h00min termina a primeira Reunião do Conselho Municipal de Cultura de 

São Gonçalo, onde assino eu Angélica Maria Machado Cruz, como primeira Secretária e 

Carlos Ney Pinho Ribeiro como Presidente. 


