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        NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 

Aos 14 dias do mês de maio de dois mil e dezoito, em Reunião Ordinária iniciada às 16 

horas, no auditório do Joaquim Lavoura. Participaram desta reunião os seguintes 

Conselheiros Titulares: Angélica Maria - Instituto Alécio Emerick, Carlos Ney – 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Priscila Gomes - Classe Artística e João 

Paulo - Associação de Capoeira Negrinho da Sinhá VII; Representação de Instituições 

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

Guilherme Carvalho – Classe Artística e Rosely Constantino - Projeto Cardume. O 

Presidente da boas vindas ao representantes do Conselho e os representantes da 

Orquestra Municipal de São Gonçalo, que estarão falando de sua proposta quando ao 

Projeto Pixinguinha, Marcelly Fernandes, Rafaela Macedo, Gerly Rodrigues e Leandro 

Camponat, após o mesmo solicita a secretária do conselho a passar para o primeiro 

ponto de pauta.  1º item de pauta- Leitura e aprovação das atas de outubro/2017, 

novembro/2017, março/2018 e abril/2018, onde todas, após lidas, foram aprovadas por 

unanimidade pelos representantes titulares. 2º item de pauta Apresentação do Projeto 

Pixinguinha. O Presidente pede a todos que se apresentem, tanto os Conselheiros 

quanto os representantes da orquestra, após o presidente do Conselho, pede para ser 

apresentada a proposta da retirada do Projeto Pixinguinha da Cultura para a Educação, o 

músico Gerly Rodrigues, inicia falando que a orquestra foi fundada há 12 anos, 

inicialmente por funcionários públicos, informou que na gestão passada a orquestra teve 

suas apresentações, dirigida por outro profissional, porém não houve um direcionado 

para a proposta atual musica/educação, continuou dizendo que todos os músicos antes 

contratados foram exonerados, e que foi solicitado ao Secretário de Educação que a 

direção da orquestra fosse feita por funcionários públicos, enfatizou que a mesma esta 
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desfalcada, e que muitos músicos que foram exonerados, hoje participam de algumas 

apresentações por amor à arte e carinho pela orquestra, hoje a orquestra tem 25 

músicos, o mesmo informa que, hoje, eles se sentem mais a vontade, por cuidarem mais 

do lado artístico, do que representando Secretarias; continuou dizendo que em 2016 com 

o fechamento da escola Pixinguinha,os músicos pensaram numa forma de revitalizar a 

escola, entre reuniões com a Secretaria de Educação e com o Prefeito, até finalmente 

juntar a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação para prover os gastos 

necessários a fim de reabrir a escola de musica Pixinguinha,uma das propostas será 

trazer alguns músicos contratados ampliando a toda gama de instrumentação que pode 

oferecer, onde os mesmo atuariam como professores e ao mesmo tempo músicos da 

orquestra. Pós a fala do Gerly, o mesmo entrega o projeto para a secretária do conselho 

e a mesma passa para a equipe da comissão técnica tirada, na ultima Reunião do 

Conselho que acompanha de perto esse processo. A Conselheira Angélica lê todo o 

projeto para o Conselho, e pós isso, abriu para as perguntas dos Conselheiros, com 

relação à preocupação de da educação realmente ter condições de assumir a 

financeiramente o projeto, responderam que sim, o Conselheiro Roque pergunta como 

será a contratação desses músicos, como ficarão as bandas, Angélica enfatiza que é de 

suma importância à Comissão criada pelo Conselho de Cultura, se manter ativa na 

proposta do projeto de mudança e após, Gerly e Camponet, informa que também esta 

proposta no projeto preparar os jovens para concurso público, chamado T.H. E, o sair da 

Cultura para a Educação é apenas por uma questão financeira, devido à pasta de a 

Educação ter mais verba, o Presidente e Secretário de Cultura, diz que neste momento 

não devemos ter vaidades, precisamos ver o que é melhor para todos os envolvidos. O 

Presidente informa que o Conselho irá avaliar de deliberar sobre a matéria, pois existe 

com esse projeto de mudança para educação e em parceria com a Cultura um grande 
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ganho para os jovens desta cidade também. Após todas as tentativas com sua equipe 

técnica, diz o Presidente e secretário Carlos Ney, informa que este é o melhor caminho. 

Por fim ficou deferido que a Comissão avalie mais de perto a proposta e traga para a 

próxima reunião, afim de que possa dar inicio aos procedimentos legais. Todos ficaram 

muitos motivados com a possibilidade de reabrir a escola Pixinguinha. 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. 

 

 

 


