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DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA 

 

Aos 13 dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, em Reunião Ordinária iniciada às 16 

horas, no auditório Joaquim Lavoura, participaram desta reunião os seguintes 

Conselheiros Titulares: Carlos Ney – Secretaria Municipal de Cultura, João Paulo 

Bartolomeu – Associação de Capoeira Negrinhos de Sinhá VII, Roque Silva – Classe 

Artística, Priscila Gomes – Classe Artística, Verônica Inaciola – Secretaria de 

Educação, Victor Duarte – Fundação de Artes de São Gonçalo, Patrick Guimarães – 

Gabinete do Prefeito. Suplentes. Manoel Pereira Guimarães – Secretaria Municipal de 

Cultura, Guilherme Carvalho – Classe Artística, Roseli Constantino – Projeto 

Cardume. O Presidente da às boas vindas aos presentes do Conselho e solicita a 

comissão a passar para o primeiro item da pauta: Aprovação do Relatório da Comissão 

de Cultura Relativo à Escola de Música Pixinguinha, Guilherme Carvalho dá início a 

leitura do relatório baseado no "Título C dos atos e Procedimentos", "Capítulo 1 – Das 

Resoluções, dos Pareceres e das Proposições" e no "Art. 43" do Regimento interno do 

Conselho Municipal de Cultura de São Gonçalo disposto sob a Lei N°001/2005, dando 

o parecer sobre os Aspectos Físicos e Estruturais da Escola de Música Pixinguinha 

baseado na visita realizada no dia 04 de junho de 2018. Há grande necessidade de 

reforma sendo alguns aspectos encontrados na estrutura física do prédio, a comissão 

aponta também a necessidade da reforma básica de todo sistema estrutural e de 

iluminação nas salas de aula e em pontos objetivos do prédio. A reforma para 

acessibilidade de portadores de deficiência física e dificuldade motora é indispensável. 

Foi feito um parecer sobre os aspectos para o corpo docente e direção da escola 

Pixinguinha e ainda sugestões e indicações de uso. Roseli Constantino solicita que 

conste em Ata e na resolução que altera a escola de Música Pixinguinha da Secretaria de 
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Cultura para a Secretaria de Educação. A necessidade de se criar uma unidade para a 

escola de música, para que está receba verba de manutenção, para o prédio e 

instrumentos. E ainda pede atenção para verificar se os músicos concursados poderão 

ser os diretores dessa unidade escolar. A comissão afirma que não foi encontrado 

nenhum tipo de banco de dados, não haviam cadastros dos instrumentos encontrados e 

os que estavam no local se encontravam em péssimas condições. Sendo apontadas 

todas as dificuldades, necessidades e sugestões para solucionar a reabertura da Escola 

de Música Pixinguinha o relatório foi lido e aprovado por unanimidade pelos titulares 

presentes. Segundo item da pauta, Informes Gerais. O Presidente cobra aos 

Conselheiros as prioridades para as reivindicações baseadas no Plano Municipal de 

Cultura, todos os presentes do Conselho priorizam imensamente a abertura do Teatro 

Municipal, e desde já todos estão dispostos se necessário, fazer um movimento pacífico 

e cultural com o apoio de suas classes e instituições nas proximidades do Teatro 

Municipal de São Gonçalo. A reforma da lona Cultural do Jardim Catarina e abertura 

de editais no Município também foram mencionadas pelos Conselheiros. O Presidente 

informa que já aguarda uma resposta das articulações da Prefeitura sobre a abertura do 

Teatro Municipal e a Secretaria de Cultura estão se esforçando para conseguir os 

recursos para a reforma da Lona Cultural do Jardim Catarina e Editais. Todos ficam 

motivados e aguardando possíveis boas notícias. Por fim, o Presidente e Secretário 

Carlos Ney, deu por encerrada esta Reunião e eu João Paulo Bartolomeu, na ausência 

da primeira secretaria, lavro esta ata. 

 


