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DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA 

No dia 26 de novembro de dois mil e dezoito, em Reunião Ordinária iniciada as 16:30 , no 

auditório Joaquim Lavoura, participaram os seguintes conselheiros Titulares: Carlos Ney 

- Secretaria Municipal de Cultura; João Paulo Bartolomeu - Associação de Capoeira 

Negrinhos de Sinhá VII; Priscila Gomes e Roque Canella - Classe Artística; Centro 

Espirita Egbe Ile Ylya – Marcia Dória ; Instituto Alécio Emerick- Angélica Maria; 

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. 1º Ponto de Pauta - LEITURA 

DA ATA DE 09/10/2019. A conselheira e 1º secretária informa que a referida ata será lida 

na Reunião Ordinária de dezembro do corrente ano, enfatiza que as mesmas serão 

publicadas no site da prefeitura, o que já foi cobrado nas reuniões anteriores e ainda não 

aconteceu.  2º Ponto de Pauta- OFICIO Nº168/2018/CVJJ. O Presidente do Conselho, lê 

o oficio assinado pelo Presidente da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, Dr. 

Jalmir Junior, que encaminha as senhoras Fabiana de Souza Marinho da Silva – como 

Conselheira Titular e Juliana Siqueira da Silva - como Conselheira Suplente, 

representando a Câmara de Vereadores do Município de São Gonçalo, todos dão boas 

vindas as mesmas. 3º Ponto de Pauta – RELATÓRIO DE AÇÕES CULTURAIS ATÉ 

OUTUBRO DE 2018. O Presidente entrega o relatório de ações culturais de janeiro a 

outubro de 2018 à todos os conselheiros, e o mesmo informa que está disponível  nas 

redes sociais, bem como no diário oficial do município,  o presidente explica que muitos 

eventos a FASG entra com apenas com  logística de espaço . 4º Ponto de Pauta – 

FAESG – LEI Nº903/2018 – INFORME DO PRESIDENTE. O Presidente informa que no 
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dia 09 de novembro foi publicada a Lei nº 903/2018,que já foi um objeto da câmara , o 

presidente lê a lei nº 902 , revogou a Lei nº 847/2018, que cria a Fundação de Esporte e 

Lazer e da outras providências, na lei 903/2018  altera de denominação da Fundação de 

Artes de São Gonçalo – FASG , que passa a ser denominada : FUNDAÇÃO DE ARTES, 

ESPORTE E LAZER DE SÃO GONÇALO – FAESG, que entrará em vigor a partir de 

01/01/2019, o presidente explicou sobre o que levou a alteração principalmente o fator 

custo de Recursos Humanos, e por ter algumas ações de esporte e lazer que são 

correlatas a fundação de artes , como exemplo a capoeira (que é arte e esporte), explicou 

também que não suprimirá nada da fundação de artes , no regimento interno da FASG 

serão inseridos o Coordenador de Esporte e Coordenador de Lazer , o repasse será da 

fonte zero, resumindo, uma incorporação a Fundação de Artes. A conselheira Angélica 

Maria pergunta com quem fica a responsabilidade da prestação de contas, já que estão 

fundidas ali duas fundações, com secretarias distintas, o Presidente informa que continua 

da mesma forma, o Presidente da Fundação da (FAESG), neste momento, o próprio. O 

conselheiro Romário pergunta se influência nos conselhos, Carlos Ney responde que 

não.  Angélica pergunta se agora, surge uma possibilidade maior da arte assumir de vez 

o Joaquim Lavoura, Carlos Ney responde que sim, pois a verba da Fundação de Esporte 

é muito maior. 5º Ponto de Pauta – INFORME DO CONSELHEIRO ROMARIO- 

REFERENTE ÀS PERSPECTIVAS PARA A CULTURAATRAVÉS DAFALA 

DOSECRETÁRIO ESTADUAL RUAN LIRA- O Presidente Sr. Carlos Ney, passa a 

palavra para o conselheiro Romário Regis, que esteve em uma reunião na Secretaria 

Estadual de Cultura, na apresentação do novo Secretário. Romário informa que Ruan 

Lira é o novo Secretário de Cultura, o mesmo já atuou na Secretaria de Cultura, trabalha 

também com Planejamento Estratégico, informou que o mesmo   irá visitar os municípios 

e que já tem um dia certo para entregar um relatório para o Exmo. Governador do 
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Estado, quem cuidará da política pública cultural, será Valdineia Baltazar ,conhecedora 

de Editais, tem um conhecimento em descentralização de recursos, enfatizou que o 

Secretário Ruan, é também muito voltado a tecnologia e redes sociais, informou que o 

mesmo está tendo dificuldades em obter informações da gestão anterior, informou que 

virá em São Gonçalo em janeiro de 2019, Romário, inclusive sugere uma pauta mínima( 

Carta Compromisso de São Gonçalo) para que o conselho bem como a classe , pudesse 

entrega-lo .Os conselheiros perguntaram se ele é da cultura, Romário responde que não , 

mas trabalhou na última gestão , ele é um gestor de projetos. A conselheira enfatiza que 

a fala dos Secretários seja em qualquer esfera, falar que não tem verba, é inadmissível, o 

que não há são projetos para a cultura. 6º Ponto de Pauta- ESCOLHA DO 

REPRESENTANTE DO CONSELHO PARA MESA DA AUDIÊNCIA PUBLICA DO 

TEATRO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO GONÇALO. O Presidente do Conselho, 

informa que haverá um Audiência Pública, para falar sobre o TEATRO MUNICIPAL DE 

CULTURA, no dia 03 de dezembro as 14 horas, no Plenário da Câmara Municipal de São 

Gonçalo, a convite do Presidente da Comissão de Cultura, o Vereador Jalmir Júnior e o 

Vice-Presidente da Comissão de Cultura, Vereador Paulo Cesar. O Presidente Carlos 

Ney informou que eles estiveram no Gabinete do Exmo. Prefeito Dr. José Luiz Nancy, e 

fizeram a solicitação   da referida audiência, bem como a Comissão do Teatro, foram até 

o Teatro e o mesmo informa, que também acompanhou a visita, junto com a Chefe de 

Gabinete, Sra. Eliane Nanci, conheceram as instalações do Teatro. O Presidente solicita 

a mobilização da Classe Artística, para estar presente neste dia, bem como todos os 

conselheiros, e informa que lá também terá um microfone aberto, e a Comissão do Teatro 

irá falar sobre as vistorias, bem como está prevista a presença dos representantes da 

empresa que realizou a obra, o Presidente solicita que algum Conselheiro faça parte da 

mesa, o Conselho aclamou a conselheira Angélica Maria, para representar na mesa, bem 
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como todos os Conselheiros estarão presentes, todos receberam convites. A conselheira 

Angélica, pede licença, antes dos Informes Gerais e pergunta sobre a situação da Escola 

de Música Pixinguinha, e sugere ao pleno um encontrão do Conselho Municipal de 

Cultura e Conselho Municipal de Educação, para que não caia no esquecimento, Carlos 

Ney pergunta ao conselheiro Guilherme  se tem alguma notícia, Guilherme responde que 

já foi entregue o Relatório, e que também está no aguardo, o Presidente pergunta a 

conselheira, representante da Educação  Verônica para ver junto ao Secretário de 

Educação, como está a situação da Escola de Música Pixinguinha. A mesma ficou de dar 

uma notícia, bem como também ficou autorizado no Pleno uma reunião ampliada entre os 

conselhos. O conselheiro Roque, informou que o novo Secretário está bem aberto ao 

assunto, segundo informações também dos representantes da Orquestra Municipal. 

Ficou responsável para ver a data, se possível antes do dia 31 de dezembro o Sr. 

Presidente Sr. Carlos Ney e a Conselheira Verônica. 7º Ponto de Pauta – REGIMENTO 

INTERNO- ENTREGA DA PROPOSTA DO CONSELHEIRO GUILHERME.  O 

conselheiro Guilherme, informa que trouxe novamente no Pen Drive, o mesmo informa 

que fez algumas comparações entre o regimento e o novo modelo, dentro do plano e 

sistema municipal de cultural. A conselheira Angélica, propõe um grupo de estudo do 

documento, Guilherme também propõe Fundo Municipal de Cultura, Indicadores 

Culturais, Angélica fala que nada poderia ter acontecido sem o Plano Municipal de 

Cultura aprovado, o mesmo é a base de toda gestão financeira do Fundo Municipal de 

Cultura, Guilherme fala que agora que o Plano foi aprovado, tudo pode estar melhor 

enquadrado e trabalhar em cima disso. O Presidente do Conselho lembra ao Colegiado 

Pleno, que o Plano tem apenas 04 (quatro) meses de aprovação. O mesmo fala um 

pouco também das cadeiras e câmaras setoriais, o mesmo propõe que as mesmas sejam 

nominais, porém, fazer umas junçõesdas cadeiras setoriais.  Novamente foi cobrado 
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sobre o Link do Conselho no Site da Prefeitura, o que não aconteceu ainda. Após todas 

as considerações, eu Angélica Maria Machado Cruz 1º Secretária dei por encerrada esta 

reunião, que pós aprovados será assinada por todos os conselheiros e em seguida, 

publicada no Diário Oficial do Município de São Gonçalo. 

 

 

 


