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SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA  

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, inicia a Reunião Ordinária do Conselho 

Municipal de Cultura do Município de São Gonçalo, 14h40min horas. Presentes os Conselheiros 

Titulares Angélica Maria, Carlos Ney, Décio Machado, Victor Pereira, Márcia Dória, Priscila Gomes, 

João Paulo, Romário Regis, Patrick Guimarães, suplentes Manoel Pereira Guimarães, Fátima 

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

secretária Angélica Maria, inicia o item nº 01 da pauta: Leitura e Aprovação da ata do dia 

27/06/2017, após lida foi deferida por todos apenas com a solicitação do nome do Conselheiro 

Romário Regis, e, por conta disso a mesma seria entregue na próxima reunião. Deferido por todos.  

O conselheiro Guilherme pede a inversão de pauta do nº2 para o nº 03 Explanações de Guilherme 

sobre o Conselho de Niterói, os conselheiros deferiram a inversão e Guilherme inicia sua fala, 

dizendo da importância dos diversos segmentos por área na cadeira do conselho, bem como as 

comissões, foi explicado que não só a cadeira (representações) no Conselho dos diversos 

segmentos e obedecendo ao Conselho Nacional e Estadual de cultura, estão contidas em nosso 

Plano Municipal de Cultura (em andamento de tramitação e aprovação), e, que com certeza, até a 

próxima conferência, o Plano já estará em funcionamento e também com a atualização do 

Regimento Interno do conselho, onde estarão contempladas as representações e orientações de 

trabalho. O Presidente Carlos Ney, pergunta ao Conselheiro Alexandre Martins, onde estão os 

arquivos, as memórias do conselho desde a sua fundação, o mesmo informe que houve um 

pequeno incêndio, porém ainda tem algumas coisas, mas que estaria entregando no Conselho. A 

Conselheira Rosely Constantino, pergunta ao Presidente sobre o Plano, o mesmo informa que esta 

em andamento e que em breve já estaremos participando da votação na Câmara de Vereadores. A 

Conselheira Angélica passa para o segundo item nº02 da pauta Criação de uma comissão para 

atualização do Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura, após colocações ficaram 

como membros desta comissão: Angélica Maria, Priscila Rebeca, Romário Regis, Roque Canella, 

Guilherme Carvalho, Rosely Constantino e Décio Machado. Os referidos membros ficaram de 

marcar um fluxo de trabalho, para a realização do mesmo. Por ultimo o Conselheiro João Paulo, 
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falou de sua dificuldade de estar na reunião pela manhã e sugeriu à possibilidade de troca do 

horário da reunião, outros Conselheiros também se posicionaram a favor desta idéia e ficou 

deferida pelo pleno que, as Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Cultura serão a cada 2º, 

segunda-feira de cada mês às 16 horas, no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura. O item 

nº 03 Informes Gerais, após dados os informes. 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. 


