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DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA 

No dia 24 de setembro 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, Roque Silva - Classe Artística, Priscila 

Gomes - Classe Artística, Verônica Inaciola - Secretaria de Educação, Victor Duarte - 

Fundação de Artes de São Gonçalo, Patrick Soares - Gabinete do Prefeito, Angélica 

Maria – Instituto Alécio Emerick.  Suplentes: Manoel Pereira Guimarães (Geovani Raio 

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

Constantino - Projeto Cardume. O Presidente Carlos Ney, dá boas vindas a todos e 

passa para o 1º Ponto de Pauta - Ofício nº 061/FASG/2018, onde informa que Victor 

Duarte Pereira passa a ser Titular e Romário Regis Francisco, passa a ser Suplente, 2º 

Ponto de Pauta – Apresentação do PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DO CENSO DOS 

ARTISTAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO. O Presidente Carlos Ney, pede a 

palavra para apresentar o David de Freitas Ramirez – Analista em Gestão Pública, que 

está elaborando um CENSO, onde será mapeado todos os artistas de São Gonçalo, bem 

como os equipamentos de cultura público e privado. O Sr. David agradece ao Presidente 

e ao pleno do conselho, inicia a sua fala dizendo que o Censo será muito importante para 

o mapeamento dos artistas de forma legitima, leva a proposta sobre a periodicidade se 

anual ou a cada dois anos, pois o objetivo será de todos os artista domiciliado em São 

Gonçalo, o fluxo será disponibilizado no site do Município de São Gonçalo, onde o artista, 

clicará o link e fará seu cadastro, foi discutido o ponto sobre os tipos de artistas atuantes  

ou não na cidade , se ainda residem ou não na cidade, todos os conselheiros se 
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posicionaram, e sugerimos cadastrar todos os artistas atuantes no município residentes 

ou atuantes no município, grupos e instituições, foi informado também pelo David, que 

será disponibilizado para colocar fotos e vídeos de seus trabalhos, de forma que possa 

dar visibilidade e autenticidade ao que está sendo cadastrado. Foi colocado pelo David 

uma proposta de contrapartida de apresentação dos artistas gratuitamente, no mínimo de 

03 (três) vezes, porém não foi aprovado pelo pleno, pois o Censo é um instrumento de 

cadastro e divulgação, e com relação o mesmo ofertar sua mão de obra, gratuita ao 

município, é facultativa. A Conselheira Angélica, ao final colocou que como só havia 

proposta de supressão das propostas do CENSO e não de adição, propôs que o 

presidente colocasse em votação, a provação da implantação do CENSO da Classe 

artística de São Gonçalo, (quem são, aonde estão e o que fazem), e atualização  à cada 

03 (três) anos, por fim os conselheiros aprovaram e aplaudiram também a participação de 

uma artista gonçalenses, assistindo e contribuindo com a reunião. 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. 

 

 

 


