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SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Aos 27 dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, em Reunião Ordinária iniciada 

às 16h15 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, Thais Fernandes - Secretária de Educação, Priscila 

Gomes - Classe Artística, representação de Instituições Suplentes: Roque Silva – Classe 

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

Guilherme Carvalho – Classe Artística. A Conselheira Angélica pede a palavra para o 1º 

item de pauta; Leitura da Ata do dia 16 de outubro, a Conselheira Angélica pede 

desculpas ao pleno do Conselho e informa que não transcreveu ainda a ata, mas que a 

apresentará na próxima reunião. 2º item de pauta, Censo Cultural do Município de São 

Gonçalo, o Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Sr. Carlos Ney, apresenta o Sr. 

David de Freitas e fala da importância da implantação Cultural do censo, no Município de 

São Gonçalo. O Sr. David Freitas, diz que o Secretario e equipe, já por conta do Plano 

Municipal de Cultura, que se encontra em reta final de aprovação, precisará identificar o 

atual cenário Artístico e Cultural da cidade, ou seja, mapear os equipamentos públicos e 

privados, bem como onde estão localizados também os artistas, o que chamamos de 

pesquisa cultural, os Conselheiros perguntam como será feito este censo, o mesmo explica 

que de forma digital de preferência através de fichas de cadastro, onde o principio da 

transparência fica bem mais estabelecido e seguro, porém, será também necessário 

apresentar ao Conselho de Cultura, o Projeto de Lei que regula o cadastro de Artistas no 

Município, o mesmo informa que o referido projeto já esta sendo elaborado, e tão logo 

pronto, passará pelo conselho.  David faz uma breve apresentação em data show, da 



 

 

 
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 

proposição da criação do Portal Digital da Cultura, apresentando suas funcionalidades, 

aonde os Conselheiros vão tirando suas dúvidas e fica bastante motivado com os 

resultados, o Conselheiro Roque, fala que a classe sempre cobra muito as ações da 

Cultura, principalmente aos representantes do Conselho, acredita que esta iniciativa 

ajudará muito à classe. O Presidente agradece a apresentação do David Freitas, e diz que 

tal logo o projeto avance o mesmo passara novamente pelo conselho para 

acompanhamento e deferimento. Ney reforça a importância do Conselho junto em todas as 

etapas. 3º item de pauta – Plano Municipal de Cultura, o Presidente Carlos Ney informa 

que o plano esta agora no Gabinete do Relator Vereador Mizael Flor de Liz, onde sugere 

que os Conselheiros solicitem uma maior agilidade para que o Plano seja aprovado ainda 

em 2017, lembra que a Câmara de Vereadores entra em recesso, a Conselheira Angélica 

Maria, propõe que um grupo vá até a Câmara para pedira ajuda, o Conselheiro Manoel 

Pereira Guimarães (Giovani Raio de Sol), que também já foi vereador, se oferece a ir junto, 

a Conselheira Rosely Constantino diz que já esta fazendo isso, com os Vereadores, assim 

ficaram de ir à Câmara e Vereadores, Giovani, Roque, Priscila e Angélica e se outros 

pudessem ir seria melhor ainda. O Presidente agradeceu a iniciativa e luta de todos os 

Conselheiros em ver este plano aprovado, onde há 10 anos o mesmo esta em curso, logo 

o mesmo diz que já passou mais que da hora, dos artistas de São Gonçalo, terem seus 

direitos garantidos. Por fim, 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. 

 

 


