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DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA 

No dia 23 de outubro de dois mil e dezoito, em Reunião Ordinária iniciada as 16h00min 

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, Priscila Gomes - Classe Artística, 

Victor Duarte - Fundação de Artes de São Gonçalo, Patrick Soares - Gabinete do 

Prefeito, Angélica Maria – Instituto Alécio Emerick. Suplentes: Manoel Pereira (Geovani 

Raio de Sol) - Secretaria Municipal de Cultura, Guilherme Carvalho - Classe Artística, 

Fundação de Artes de São Gonçalo - Romário Regis. O Presidente Carlos Ney, dá boas 

vindas a todos, agradece a presença dos visitantes e informa que ao final, abre para 

pergunta, se necessário, o mesmo passa para o 1º Ponto de Pauta - COMUNICAÇÃO 

DA PUBLICAÇÃO DAS ATAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018 A AGOSTO DE 2018. A 

conselheira e 1º secretária, Angélica Maria, informa que todas as atas já se encontram 

publicadas. E que na próxima reunião estará apresentando a ata de setembro, a mesma 

solicita que o ponto de pauta da Conferencia Municipal de Cultura, fosse passado para o 

penúltimo item, aprovado por unanimidade. 2º Ponto de Pauta - TEATRO MUNICIPAL 

INFORMES. O Presidente do Conselho, Carlos Ney, informa que foi criada uma 

comissão para levantar as devidas providências para areabertura do Teatro, o mesmo 

informou que em breve estaremos recebendo notícias mais concretas. O conselheiro 

Guilherme perguntou se havia alguma possibilidade de um conselho acompanhar esta 

comissão, o presidente Carlos Ney, informou que provavelmente sim, iria ver a 

possibilidade de indicar pelo menos dois membros, perguntou ao pleno o que achavam, e 

todos acharam pertinente a necessidade. 3º Ponto de Pauta - ESCOLA DE MUSICA 
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PINXINGUINHA. A conselheira Angélica pergunta a comissão, que acompanha o projeto 

Pixinguinha, como estão os tramites, como está o relatório. O conselheiro Guilherme que 

o mesmo já foi entregue e que agora , aguardam o posicionamento dos Secretários. 4º 

Ponto de Pauta – AVALIAÇÕES DE FALTAS -  foi solicitado pelos conselheiros um 

levantamento de falta, principalmente por parte dos representantes da Câmara de 

Vereadores, que não comparecem a reunião, o presidente ficou de enviar um documento 

ao Presidente da Câmara de Vereadores de São Gonçalo Dr. Diney Marins, cobrando 

providências para que o mesmo encaminhe outros representantes. 5º Ponto de Pauta – 

LINK DE COMUNICAÇÃO DAS ATAS DO CONSELHO. O conselheiro Patrick, informou 

que já está providenciando o link do Conselho, informou que está aguardando que seja 

enviado para o mesmo, todas as atas em PDF, Lei de Criação, Plano Municipal de 

Cultura, Regimento Interno Vigente, Sistema Municipal de Cultura.  O conselheiro 

Romário Regis falou que iria providenciar também, que o processo fosse acelerado, a 

conselheira Angélica enfatizou que será um ganho muito importante, dando assim 

visibilidade as ações do Conselho, perguntou ao Patrick a possibilidade de colocar 

também o dia das reuniões, o mesmo disse que iria ver a possibilidade e daria retorno na 

próxima reunião. 6º Ponto de Pauta – Conferência Municipal de Cultura. A conselheira 

Angélica falou sobre a preocupação da elaboração da mesma, devido ao fato de janeiro 

já estar se aproximando, e o novo conselho assumir, os conselheiros Guilherme e 

Romário, lembraram a mesma que este conselho assumiu em 06 de 2017 e como são 02 

(dois) anos de mandato, a mesmo finda em 06 de 2019, logo, teria tempo, a conselheira 

Angélica pede desculpas pelo equivoco e agradece a lembrança , enfatiza também que 

será ótimo, pois o novo conselho irá assumir já com o novo Regimento Interno e dentro 

das normas do Sistema de Cultura. Ao termino da reunião o presidente abriu as 

perguntas para as pessoas que foram acompanhar a visita do conselho, dentre elas, 
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foram sanadas algumas explicações quanto ao Regimento atual do Conselho Municipal 

de Cultura, após todas as dúvidas tiradas. O presidente agradeceu a presença de todos 

Conselheiros bem como aos visitantes 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. 

 

 

 


