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São João de Meriti
Segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016
Ano XIV N° 43762

Criado pela Lei 954, de 19 de dezembro de 1997, 
publicada no D.O.E. n.243 de 24 de dezembro de 1997.

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

Entrega de Textos - Os textos para publicação deverão ser 
entregues com 72 horas de antecedencia na Subsecretaria de 

Governo.

Reclamações sobre publicações - Deverão ser dirigidas à Sub-
secretaria de Governo.  Av. Presidente Lincoln, 899 - Vilar dos 

Teles, 2º andar - Cep 25555-200 - Telefax 3755-0416.

Prefeitura de São João de Meriti 
Subsecretaria de Governo 

P O R T A R I A Nº 0341/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de janeiro de 2016, DANIELLE DA 
SILVA MOREIRA - Matrícula nº 78431, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0342/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de janeiro de 2016, MARTA AME-
LIA MARTINS MOREIRA - Matrícula nº 78432, para exercer 
o Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0343/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de janeiro de 2016, SIMONE 
SANTOS DA SILVA - Matrícula nº 78433, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0344/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, CLAUDINA DE 
ARAUJO - Matrícula nº 78435, para exercer o Cargo Comissiona-
do da Saúde, Símbolo CCS-II, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0345/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, DAMIANA 
LAPROVITA - Matrícula nº 98533, para exercer o Cargo em Co-
missão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0346/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, DENISE ELZA 
PADILHA - Matrícula nº 98534, para exercer o Cargo em Co-
missão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0347/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, GISELE JE-
RONYMO DOS SANTOS - Matrícula nº 98535, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0348/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, OSEIAS MAR-
TINS DA SILVA - Matrícula nº 98536, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0349/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, MARIA NEUZA 
SOUZA MOTA - Matrícula nº 98537, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0350/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, MARIA DE 
FÁTIMA SILVA DANTAS - Matrícula nº 98538, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0351/2016-SEMAD

P O R T A R I A Nº 0013/2016-SEMAD
  
O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por LEI,
 

R E S O L V E:

C O N C E D E R, a funcionária LEOLINDA NUNES DA 
SILVA, Agente Executivo - Matrícula nº 24553, do quadro de 
pessoal permanente da Secretaria Municipal de Obras, Hab-
itação, Ambiente e Defesa Civil, Licença Prêmio, pelo prazo de 
06 (seis) meses, referente ao 2º (segundo) decênio, com base nos 
artigos 123 e 124 da Lei nº 258/82, conforme despacho da Douta 
Procuradoria exarado nos autos do Processo nº 45/2013.

Esta Portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação.         
            
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 
12 de janeiro de 2016.

SANDRO MATOS, PREFEITO
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O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, LIGIA DA 
CONCEIÇÃO BEZERRA - Matrícula nº 98539, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAGS, 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0352/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, LEYANNE DE 
OLIVEIRA FONSECA GOMES - Matrícula nº 78436, para 
exercer o Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0353/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, MONICA PIN-
TO DIAS PEDRO - Matrícula nº 78437, para exercer o Cargo 
Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0354/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, ALCELINO 
GOMES DOS SANTOS - Matrícula nº 98540, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0355/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 

por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, ALCION SILVA 
RIBEIRO - Matrícula nº 98541, para exercer o Cargo em Comissão 
de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0356/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, RAIMUNDA 
SOUZA SIQUEIRA - Matrícula nº 98542, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0357/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, GLAUCIA 
FERREIRA DE OLIVEIRA - Matrícula nº 98543, para exercer 
o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0358/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, ANDERSON DA 
CONCEIÇÃO DE ARAUJO - Matrícula nº 98544, para exercer 
o Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0359/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 25 de janeiro de 2016, SANDRO DE 
ALMEIDA HENRIQUE - Matrícula nº 98545, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0379/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 27 de janeiro de 2016, KENIA GONÇAL-
VES MARIANO DA SILVA - Matrícula nº 78447, para exercer 
o Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0380/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 27 de janeiro de 2016, JESSICA 
FERREIRA DE OLIVEIRA - Matrícula nº 78448, para exercer 
o Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-VI, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0425/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de janeiro de 2016, IZAIAS OLI-
VEIRA DA SILVA - Matrícula nº 98581, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assessor Operacional, Símbolo CCAG, da Secretaria 
Municipal de Governo e Coordenação Geral. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0429/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:
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N O M E A R, a contar de 01 de janeiro de 2016, PAULA DE 
MELO ARAUJO PAES - Matrícula nº 78467, para exercer o 
Cargo Comissionado da Saúde, Símbolo CCS-V, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

P O R T A R I A Nº 0455/2016-SEMAD

O Prefeito da Cidade, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por L E I,

R E S O L V E:

N O M E A R, a contar de 01 de janeiro de 2016, RENAN GOMES 
SOUZA - Matrícula nº 78501, para exercer o Cargo Comissionado 
da Saúde, Símbolo CCS-IV, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI, em 28 
de janeiro de 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                           

SANDRO MATOS, PREFEITO

DECISÃO PROCESSO – 281627/2015.

1 – À luz dos pareceres da Secretaria Municipal de Controle In-
terno e da Procuradoria Geral do Município AUTORIZO o adita-
mento ao contrato nº 068/2013, firmado entre este Município e a 
empresa CRATER CONSTRUÇÕES LTDA, para readequação de 
serviços, cujo valor de R$ 1,97 (um real e noventa e sete centa-
vos), equivalente a 0,000003% do valor do contrato, será supor-
tado pela contratada;
 
2 – À PGM para lavratura do termo de aditamento;

3 – Publique-se.

São João de Meriti, 23 de fevereiro de 2016.

SANDRO MATOS, PREFEITO

PROCURADORIA GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo Contrato nº 006/2016.
Partes: Prefeitura da Cidade de São João de Meriti, como Contra-
tante, e Empresa DV de Medeiros & Cia Ltda – ME, Contratada.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não 
perecíveis, para atender as necessidades dos alunos do Ensino 
Fundamental da Rede Municipal beneficiados pelo Programa 
Mais Educação. 
Prazo: Vigência será de 10 (dez) meses corridos, a partir do 
primeiro dia útil seguinte ao do recebimento do Termo de Autori-
zação e Fornecimento a ser emitido pela Secretaria requisitante.
Nota de Empenho: 64.
Valor; R$ 1.228.578,90 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, 
quinhentos setenta oito reais e noventa centavos).
Fundamento: Proc.20.011/2014 e Lei 8666/93.
Assinatura do Termo: 25/02/2016.
                         

PROCURADORIA GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ESPORTE E LAZER

Ata da 1ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada em 
11 de abril de 2012

Ao décimo primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e doze 
foi realizada a 1ª (primeira) reunião dos Conselheiros Municipais 
de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e in-
dicados, ainda não empossados, na Biblioteca Municipal Arlindo 
de Medeiros, Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Frei-
tas, Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. 
Estiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os 
titulares: 1.Regina de O. Annarumma, 2.Evandro Marques Rue-
ger, 3.Ronaldo Torres Braga, 4.José Rogério de Souza Junior, 
5.Marcos Paulo da Silva, 6. Angeruza Alves Paes, 7.Sandra Re-
gina Fabiano do Rosário Vieira, 8.Jorge Alberto Fernandes de Ol-
iveira, 9.Rui Pereira Kopp, 10.Roberto Gaspari Ribeiro, 11. Ana 
Lucia Ferreira, 12. Regina Gmach; os suplentes: 13.Walquiria de 
Souza Santos, 14.Glória Maria Anchieta, 15.Vanessa Pequeno de 
Campos, 16. Danielle Barreto Seguer Pecke, 17. Luciano Amaral 
dos Santos; e os convidados: 18. Ricardo Silva Santos e 19. João 
Griot. O Sr. Luciano Amaral dos Santos substituiu a titular Regina 
Lucia Gomes da Silva Gmach, ambos do Poder Público até a che-
gada desta. A reunião foi aberta por volta das 19:00. Foi aprovado 
pelos Conselheiros, com direito a voto, que as reuniões ordinárias 
do Com-Arte acontecerão sempre às (2ª) segundas terças-feiras 
do mês, com início às 18:30 e com teto para término de 21:00. 
Começou-se a discutir algumas questões como canal de divul-
gação dos Atos do Conselho e de participação popular; possibili-
dade de realizar a eleição para a coordenação do Conselho; sobre 
a posse e publicação da nomeação dos Conselheiros. Porém estas 
questões ficaram suspensas, pois os próprios Conselheiros entend-
eram que, enquanto não houvesse nomeação e posse, não haveria 
legalidade nos atos promovidos por eles. Sendo assim, passou-se 
a discutir somente sobre nomeação, publicação no Diário Oficial 
do Município, e posse dos Novos Conselheiros. Houve informe, 
por parte da Comissão Organizadora da Conferência, de que já 
havia sido encaminhado pedido à Secretaria de Educação, antes 
da Conferência acontecer, para solicitar à Câmara uma data para 
leitura da lista dos Conselheiros. Quanto ao pedido de nomeação 
e posterior publicação, foi informado que ainda não havia sido 
feito devido às trocas que precisavam ser feitas. Foi proposto que 
a Comissão Organizadora da II Conferência Municipal de Cultura 
procurasse a Câmara, diretamente, para ver de que forma pode ser 
encaminhada a leitura e posse; e que encaminhasse o mais rápido 
possível a publicação no D.O.M. Dito isto, chegou-se à conclusão 
de que tudo dependerá destes atos. Foi sugerido que, enquanto 
não houver posse nem eleição de diretoria, as Atas têm que ser 
assinadas pela diretoria da gestão anterior, e que os Conselheiros 
da mesma façam a entrega dos documentos do Conselho, propi-
ciando uma transição. Foi também definido que todas as reuniões 
tenham pauta previamente definida, e que a cada uma sejam elei-
tos um coordenador e um relator. Ficou definida uma reunião ex-
traordinária para o dia 17 de Abril às 18:30, no mesmo local. Sem 
mais para o momento deu-se por encerrada a reunião.

Fernanda Braga
Subsecretária de Cultura

Secretária Geral (Presidente em Exercício)
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte 

Ata da 2ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada em 
17 de abril de 2012

Ao décimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e doze 
foi realizada a 2ª (segunda) reunião dos Conselheiros Municipais 
de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e in-
dicados, ainda não empossados, na Biblioteca Municipal Arlindo 
de Medeiros, Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, 
Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Es-
tiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titu-
lares: 1.Marcos Paulo da Silva 2.Regina de O. Annarumma, 3.Kel-

ly Pontes da Cunha, 4.Tadeu Paulo da Silva (Tadeu Lobo), 5.José 
Rogério de Souza Junior (Roger Junior), 6.Angeruza Alves Paes, e 
7.Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari); os suplentes: 8.Glória 
Maria Anchieta, 9.Leandro da Silva Farias, 10.Walquiria de Souza 
Santos, e 11.Vanessa Pequeno de Campos. A Sra. Walquiria de 
Souza Santos substituiu o titular Sr Ronaldo Torres Braga; a Sra. 
Vanessa Pequeno de Campos substituiu o titular Sr. Jorge Alberto 
Fernandes de Oliveira, todos da Sociedade Civil. A reunião foi ab-
erta por volta das 19:30. Foi aprovado pelos Conselheiros, com di-
reito a voto, que a coordenação ficaria a cargo do Sr Tadeu Lobo, a 
relatoria por conta do Sr Beto Gaspari e o controle do tempo com o 
Sr Roger Junior. Junior relata sobre as idas à Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e à Câmara de Vereadores. Na Secretaria 
não foi encontrado o ofício que fora enviado à mesma, solicitando 
a posse na Câmara antes da Conferência. Como não foi encontrada 
a cópia com a assinatura de quem recebeu, Roger e Beto foram 
direto à Câmara e foram orientados pelo Sr Leandro, assessor do 
Presidente da Casa, Sr Antonio Carlos Titinho, que bastava enviar 
este ofício diretamente ao gabinete do Sr Vereador. Este ofício já 
havia sido enviado pelo Subsecretário Marcos Paulo. Walquiria 
ratifica a importância dos trâmites burocráticos. Pergunta se é pos-
sível reenviar o ofício para a Secretaria de Educação e Cultura. 
Sugere que o Conselho tenha infraestrutura à sua disposição, para 
evitar novos problemas desta ordem. Roger Junior lembra que isto 
está previsto na Lei 1325. Marcos Paulo propõe que se pense na 
posse e apresenta sua sugestão: Uma posse festiva no Plenário 
da Câmara e sugere que se discuta sobre os seguintes tópicos: 1. 
Horário de início e término, 2. Formação de mesa, 3. Atividades 
culturais, 4. Convidados, 5. Programação: a) Boas Vindas, b) Ex-
ecução do Hino Da Cidade e do Hino Nacional, c) Leitura dos 
Documentos, d) Posse e Diplomação, e) Coquetel. Roger Junior 
propõe que se discuta e se vote primeiro se é realmente isso que se 
quer. Leandro sugere lista de contatos dos Conselheiros e a criação 
de um e-mail oficial do Conselho. Beto destaca que se a posse for 
festiva, deve-se garantir mobilização. Walquiria lembra de certa 
descrença nos Conselhos. Diz que os convites devam ser focados. 
Acha que antes de fazer festa, os conselheiros têm que se prepa-
rar para encaminhar as mudanças e somente depois fazer a festa. 
Propõe que se faça uma posse formal e que depois de trabalhar-
mos e conseguirmos avançar, façamos festa. Kelly sugeriu que se 
produza uma cartilha explicativa sobre o Conselho. Marcos Paulo 
diz que não necessariamente precisamos ir à Câmara. Encamin-
hamento da proposta do Roger: Votação: Pontos 1. Queremos a 
solenidade? 2. Programação; 3) Produção da Cartilha; 4) Fala dos 
Conselheiros, quantas serão e quem as fará; Regina Annarumma 
concorda que não haja festa neste momento e sugere que se ga-
ranta fala a um representante da Sociedade Civil e um do Poder 
Público. Roger destaca que é importante votar por ordem, porque 
se o primeiro ponto não for aprovado, todo o resto se invalida. 
Tadeu chamou a votação, porém ainda surgiram dúvidas quanto 
às propostas. Walquiria esclarece que com ou sem festa devemos 
convocar pessoas para a posse, Tadeu refaz a proposta destacando 
a participação da sociedade como um todo: Proposta 1: Posse 
festiva, 2: Leitura formal da lista dos Conselheiros na Câmara. A 
proposta 1 teve 02 (dois) votos; a proposta 2 teve 05 (cinco) votos 
e aconteceram 02 (duas) abstenções. Walquiria expõe sua inqui-
etação e interpela as duas abstenções, embora as respeite. Beto e 
Junior argumentam que se abstiveram, pois achavam boas as duas 
propostas; no início da reunião pensavam em posse festiva, mas 
acolheram a argumentação de Walquiria, e entenderam que não 
deveriam se posicionar, devido à indefinição de opiniões. Vanessa 
cita que não gostaria de uma posse “fria e burocrática”. Marcos 
esclarece sobre sua fala em relação à Câmara e a publicação, e 
explicita que o que acabamos de votar foi exatamente isso. Wal-
quiria ratifica a votação e se diz contemplada na votação. Roger 
lembra que a Direção do Conselho precisará ser votada e neste 
momento façamos a festa. André Almeida chegou atrasadíssimo e 
justificou devido a estar trabalhando até aquele momento. Tadeu 
chama a atenção para cumprimento de horários e datas. André ver-
baliza sua dificuldade e diz que se não houver flexibilidade, ficará 
difícil. Beto Gaspari lembra que todos têm suplentes e que os titu-
lares devam estar articulados com os seus respectivos suplentes 
para mantê-los informados e mobilizados para eventuais substi-
tuições. A proposta do Roger para realizar a festa após a eleição 
da diretoria do Conselho foi aceita por consenso. Beto lembra 
que as reuniões ordinárias acontecerão sempre às (2ª) segundas 
terças-feiras do mês, e pergunta quando deveremos nos reunir 
novamente. Marcos Paulo sugere que aguardemos as definições 
da Câmara quanto à data. Roger destaca que não há necessidade 
de reuniões constantes; que o Conselho aguarde que a Subsecre-
taria encaminhará os trâmites. Tadeu propõe votação para data da 
próxima reunião: Proposta 1: terça-feira dia 24; 2: não ter reunião 
e aguardar encaminhamentos. A proposta 2 recebeu 08 (oito) vo-
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tos e houve uma abstenção, antes da votação algumas pessoas já 
haviam se retirado. Walquiria justifica sua abstenção e diz que te-
mos algumas questões que talvez precisem de mais tempo e que 
precisamos nos despir de pré-conceitos. Tadeu dá informe sobre 
Curta Baixada. Beto fala sobre Relatório da Conferência e diz que 
vai enviar e-mail com texto e as gravações produzidas. Sem mais 
para o momento deu-se por encerrada a reunião.

Fernanda Braga
Subsecretária de Cultura

Secretária Geral (Presidente em Exercício)
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte 

Ata da 3ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada em 
08 de maio de 2012

Ao oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e doze foi realiza-
da a 3ª (terceira) reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, 
Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, ainda 
não empossados, na Biblioteca Municipal Arlindo de Medeiros, 
Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, Avenida Au-
tomóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Estiveram pre-
sentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titulares: 1.Re-
gina Gmach; 2.Regina de O. Annarumma, 3.Evandro Marques 
Rueger, 4.Jorge Alberto F. de Oliveira, 5.Ronaldo Torres Braga, 
6.José Rogério de Souza Junior (Roger Junior), 7.Angeruza Alves 
Paes, 8. Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 9.Kelly Pontes 
da Cunha; os suplentes: 10. Carlos Cahé, 11.Walquiria de Souza 
Santos, 12. Vanessa Pequeno de Campos, 13.Glória Maria Anchi-
eta, 14.Rosângela da Silva Matos, 15.Vera Lúcia. A reunião foi 
aberta por volta das 19:00 com a proposta de rodízio em relação 
à relatoria e à coordenação nas futuras reuniões do Conselho. A 
proposta foi discutida e votada. Ficou decidido por 08 (oito) votos 
a favor, 06 (seis) contra e 01 (uma) abstenção que a relatoria será 
no sistema de rodízio para todos passarem por esta experiência; 
contudo, não é obrigatório aos membros a participação na mesma. 
Falou-se sobre a não definição da data da posse dos membros 
do Conselho eleito. O poder público municipal disse que houve 
problemas na finalização do processo da posse. Foi questionada a 
ausência da sociedade civil junto ao Conselho. Foi acordado em 
aguardar até o dia 15 de maio de 2012, se não houver avanços ter-
emos uma reunião extraordinária. Foi informado aos Conselheiros 
que foi enviada ao M.P. toda a documentação exijida no processo 
de questionamento da gestão passada do Conselho. Foram lidas 
duas atas de reuniões do Fórum de Promoção da Cultura, da Arte 
e da Cidadania que preprararam a II Conferência Municipal de 
Cultura para recolhimento de assinaturas dos presentes àquelas re-
uniões. Foram solicitados documentos das instituições Associação 
de Moradores e Amigos da Rua São João Batista – AMAR São 
João,  Bloco das Piranhas de São João de Meriti, Coletivo Grito 
do Silêncio e Ile Asé Ayaba Omidun que ainda estavam pendentes. 
A próxima reunião ordinária, dia 12 de junho de 2012, terá co-
ordenação da companheira Walkíria e na relatoria foi voluntária 
Vanessa Pequeno. O último informe foi sobre o curso de políti-
cas públicas dia 14 de junho de 2012. Sem mais para o momento 
encerrou-se a reunião.

Fernanda Braga
Subsecretária de Cultura

Secretária Geral (Presidente em Exercício)
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte 

Ata da 4ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada em 
15 de maio de 2012

Ao décimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e doze 
foi realizada a 4ª (quarta) reunião dos Conselheiros Municipais 
de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e in-
dicados, na Biblioteca Municipal Arlindo de Medeiros, Complexo 
Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, Avenida Automóvel 
Club, 206, Centro, São João de Meriti. Estiveram presentes, con-
forme Lista de Presença em anexo: os titulares: 1.Regina de O. 
Annarumma, 2.Rui Pereira Kopp, 3.Angeruza Alves Paes, 4.San-
dra Regina Fabiano do Rosário Vieira, 5.José Rogério de Souza 

Junior (Roger Junior), 6.Ana Lucia Ferreira, 7. Roberto Gaspari 
Ribeiro (Beto Gaspari), 8.André de Almeida Silva; e os suplentes: 
9. Walquiria de Souza Santos,10.Juliana da Silva Cabral, 11.Vera 
Lúcia. A reunião foi aberta por volta das 19:00. A Sra Walquiria de 
Souza Santos substituiu o titular Sr Ronaldo Torres Braga, ambos 
do Coletivo Grito do Silêncio, e a Sra. Vera Lúcia substituiu o titu-
lar Sr Evandro Marques Rueger, ambos da AMAR-SJM. Foram 
amplamente debatidos todos os assuntos pertinentes à cerimônia 
de posse dos conselheiros, mas sem chegar ao consenso quanto 
à possível data do evento. Todos os conselheiros acordaram em 
debater mais sobre as questões da posse na próxima reunião or-
dinária. Foi destacada a necessidade de construção do Sistema 
Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura, dando 
mais autonomia aos procedimentos administrativos da gestão cul-
tural da cidade. A conselheira Walquiria colocou a necessidade de 
uma maior participação do Conselho de Cultura, Arte e Cidadania 
nas questões de Patrimônio Cultural da cidade e na defesa da Folia 
de Reis.  Sem mais para o momento encerrou-se a reunião.

Fernanda Braga
Subsecretária de Cultura

Secretária Geral (Presidente em Exercício)
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte 

Ata da 5ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada em 
12 de junho de 2012

Ao décimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e 
doze foi realizada a 5ª (quinta) reunião dos Conselheiros Munici-
pais de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos 
e indicados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Frei-
tas, Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. 
Estiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os 
titulares: 1.Ronaldo Torres Braga, 2.José Rogério de Souza Junior 
(Roger Junior); 3. Angeruza Alves Paes, 4. Ana Lucia Ferreira, 
5.Sandra Regina Fabiano do Rosário Vieira, 6.Regina de O. An-
narumma, 7.Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 8.Rui Perei-
ra Kopp, 9. Marcos Paulo da Silva, 10.Kelly Pontes da Cunha; 
os suplentes: 11.Vanessa Pequeno de Campos, e 12.Walquiria de 
Souza Santos; e o cidadão: 13.João Carlos Alves da Silva. A Sra. 
Vanessa Pequeno de Campos substituiu o titular Sr. Jorge Alberto 
Fernandes de Oliveira, ambos da Sociedade Civil. A reunião foi 
aberta na primeira convocação por volta das 18 horas e 30 minu-
tos, respeitando a tolerância proposta pelos próprios conselheiros, 
quando só estavam presentes 06 (seis) conselheiros, não havendo 
quórum para continuar, porém, os presentes permaneceram no re-
cinto. Às 19 horas e quarenta minutos, sendo constatada a chegada 
de outros conselheiros, foi acordado de se realizar uma segunda 
convocação, onde foram computadas 12 (doze) presenças de con-
selheiros, sendo 10 (deis) titulares, 01 (um) suplente que substi-
tuiu 01 (um) titular ausente, e 01 (um) suplente que estava em 
duplicidade com seu titular, portanto, sem direito a voto, e ainda 
a presença de 01 (um) cidadão. Sendo assim foi decidido por con-
senso que haveria a reunião com os presentes. Eu, Vanessa Peque-
no, me ofereci para redigir a presente Ata. Houve votação para o 
tempo de fala concedida a cada um, a primeira proposta foi de dois 
minutos e a segunda de três minutos. Foi vencedora a proposta de 
tempo de dois minutos com 09 (nove) votos a favor e 02 (dois) 
contra. Também foi votada a proposta de inversão da ordem en-
tre o primeiro e o segundo ponto da pauta, que era: 1. Leitura, 
Revisão, e Votação do Regimento Interno; 2.Eleição da Diretoria 
Executiva do Conselho; 3. Plano de Atuação do Conselho para o 
biênio 2012-2013; e 4. Plano de Aplicação do Fundo. Senso assim 
iniciou-se a discussão de priorização da eleição da Diretoria e a 
posterior discussão do Regimento Interno do COMARTE, sub-
traindo os dois pontos finais da pauta programada para este dia, 
sugerida por Beto Gaspari (Poder público). A sugestão foi inicial-
mente aprovada por unanimidade e logo derrubada pelo surgimen-
to do seguinte impasse: a desmobilização do Conselho anterior. 
Em razão desta e da ilegitimidade formal do atual Conselho eleito, 
decidiu-se pela proposta de produzir um ofício, convidando a Di-
retoria anterior, Presidenta e Secretária, respectivamente: Mary-
jane e Fernanda Braga, para conduzirem presencialmente através 
dos trâmites legais, eleição e posse, dando legitimidade aos recém 
eleitos do Conselho de Cultura-ComArte, mesmo cientes de que a 
pimeira, que seria a presidente, já tivesse abandonado o Conselho. 
No teto de 21 horas, sem mais para o momento deu-se por encer-
rada a reunião.

Fernanda Braga
Subsecretária de Cultura

Secretária Geral (Presidente em Exercício)
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte 

Ata da 6ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada em 
26 de junho de 2012

Ao vigésimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e doze 
foi realizada a 6ª (sexta) reunião dos Conselheiros Municipais 
de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e in-
dicados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, 
Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Es-
tiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titu-
lares: 1. Ronaldo Torres Braga, 2. Angeruza Alves Paes, 3. Kelly 
Pontes da Cunha, 4. Marcos Paulo da Silva, 5. Regina de O. An-
narumma, 6. Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 7. Sandra 
Regina Fabiano do Rosário Vieira; 8. Ana Lucia Ferreira, 9. Re-
gina Lucia Gomes da Silva Gmach; os suplentes: 10.Walquiria 
de Souza Santos, 11.Vanessa Pequeno de Campos, 12. Rosângela 
da Silva Matos, 13. Glória Maria Anchieta, 14. Luciano Cicero 
Amaral dos Santos, 15. Vera Lucia de Souza, 16. Helenita Gomes; 
os cidadãos: 17.João Carlos Alves da Silva e 18.Sebastião Silva 
Rodrigues. A Sra. Walquiria de Souza Santos substituiu o titular Sr 
Ronaldo Torres Braga nas votações, ambos do Coletivo Grito do 
Silêncio, após a saída do mesmo; a Sra. Vanessa Pequeno de Cam-
pos substituiu o titular Sr. Jorge Alberto Fernandes de Oliveira, 
ambos do Instituto Amarelo; a Senhora Rosângela da Silva Matos 
substituiu o titular José Rogério de Souza Junior (Roger Junior), 
a Senhora Helenita Gomes substituiu o titular Rui Pereira Kopp, 
estes do Poder Público. A reunião foi inicidada às 19:00. A Presi-
denta do mandato anterior, Sra. Rosemari (Maryjane), informou 
que não compareceria, pois não tinha mais nenhum interesse em 
participar das ações do Conselho, e que a Secretária Executiva 
poderia substituí-la conforme previsto no Regimento Interno do 
mesmo. Aguardamos então pela Sra. Fernanda Braga, Secretária 
Executiva daquele mandato. Esta, porém, não podendo comparec-
er, justificou sua ausência e solicitou que o Sr Marcos Paulo da 
Silva, atual Subsecretário de Cultura conduzisse os trabalhos de 
eleição e posse da nova diretoria do Conselho, que seriam de sua 
responsabilidade, e que posteriormente ela assinaria a documen-
tação necessária para dar legitimidade aos atos do Conselho por 
ocasião desta reunião. A reunião foi aberta por volta das 19:30. Foi 
aprovado pelos Conselheiros, com direito a voto, que a coorde-
nação ficaria a cargo do Sr. Marcos Paulo, a relatoria por minha 
conta, Beto Gaspari, e o controle do tempo com a Sra. Sandra Re-
gina. Em seguida o Sr. Marcos Paulo conduziu a eleição e poste-
rior posse da nova Diretoria Executiva do ComArte. O Sr. Marcos 
Paulo propôs que a Sociedade Civil assumisse a Presidência neste 
momento e que o Poder Público ficasse com a Secretaria. Como 
o Regimento Interno ainda não fora modificado, os Conselheiros 
propõem que para acatar a proposta de Marcos Paulo, encaminhe-
mos a eleição já obedecendo a mudança futura prevista, ou seja, 
que haja revezamento entre a sociedade civil e o poder público, 
mas sem estabelecer quem exerce primeiro. Walquiria questiona 
sobre o tempo da gestão, visto que já estamos em junho. Pergunta 
se teremos dois anos de gestão depois da posse. Eu esclareci que 
a Conferência deveria ter acontecido em 2011, e que o mandato se 
encerra em dezembro de 2013, fazendo uma nova Conferência an-
tes de seu término para eleger os conselheiros do biênio seguinte 
2014/2015. Face as modificações previstas, Marcos Paulo propôs 
que a primeira metade do mandato da Diretoria do ComArte, que 
corresponde a exatos 09 meses, que compreende os meses entre 
julho de 2012 e março de 2013, tivesse um Presidente da Socie-
dade Civil e um Secretário do Poder público. Na votação foram 
09 (nove) votos a favor e 03(três) abstenções. No momento da 
votação ainda não haviam chegado as senhoras Vera e Helenita. 
Walquiria chama a atenção para o comprometimento e cita esva-
ziamento. Sandra lembra que a Diretoria não tem que se responsa-
bilizar por tudo, as deliberações e encaminhamentos tem que ser 
votados e implementados em conjunto por todo o Conselho. Eu 
concordei com Sandra, apontei as frequências e afirmei que até 
este momento não tivemos nenhuma reunião na qual tivéssemos 
menos que 11(onze) conselheiros, defendendo que, até o presente 
momento, não há esvaziamento. Marcos Paulo lança nova propos-
ta de que o Poder Público faça a escolha de seu representante e 
a Sociedade Civil faça o mesmo e depois os dois nomes sejam 
apresentados à Plenária do Conselho para votação geral. Houve 
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unanimidade a favor da proposta. O Poder Público indicou o sen-
hor José Rogério de Souza Junior (Roger Junior), e a Sociedade 
Civil indicou a senhora Ana Lucia Ferreira. Os dois foram refer-
endados pela Assembleia por unanimidade, que neste momento 
contava com 14 (quatorze) votantes. Foi solicitada uma apresen-
tação de calendário cultural para o município pelo Sr. Luciano. 
Marcos Paulo, Eu, João e Lucia, concordamos, mas apontamos 
que é necessário um diagnóstico, pois sem ele o calendário fica 
problemático e pode conter distorções. Marcos esclarece sobre o 
calendário atual e lembra proposta de Walquiria para uma apre-
sentação da atual estrutura e conjuntura da Gestão Pública de 
Cultura em São João de Meriti. Eu lembrei que estamos propondo 
um Censo Cultural para o município. A Sra. Ana Lucia propõe 
um diálogo urgente com Roger Junior para encaminhar algumas 
questões da Diretoria; propõe que tenhamos sempre temáticas 
definidas. O cidadão João faz a proposta de que a apresentação 
seja realizada no dia 03 de Julho. Lucia propõe que façamos isso 
em um sábado, pela manhã ou à tarde. Vanessa Pequeno defende 
esta proposta. Foi encaminhada a votação. A proposta do dia 03 de 
julho teve 06 (seis) votos a do sábado teve 05 (cinco) votos, neste 
momento havia 11 (onze) votantes. Walquiria levanta a questão 
de como potencializar as pessoas que não participam tanto nas 
reuniões. Marcos lembra que verbas públicas circulam tanto na 
gestão pública quanto nas instituições da sociedade civil, e que o 
Conselho deveria estar acompanhando a execução de todas as ver-
bas públicas. Marcos propõe que haja apresentações de todas as 
instituições do Conselho. Sandra lembra que as verbas vêm, mas 
o que queremos ou precisamos saber é sobre orçamento e plane-
jamento de políticas públicas e que o levantamento e mapeamento 
são importantíssimos para uma boa qualidade dessas políticas. A 
próxima reunião extraordinária foi confirmada para o dia 03 de 
julho de 2012 às 19h e a pauta será apresentação da estrutura e 
da conjuntura da gestão pública em São João de Meriti. A partir 
desta data as próximas Atas do Conselho passam a ser assinadas 
pela nova Presidenta e em sua ausência pelo Secretário Geral. Sem 
mais para o momento deu-se por encerrada a reunião.

Fernanda Braga
Secretária Geral (Presidente em Exercício)

Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 
Meriti – ComArte 

Ata da 7ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada em 
03 de julho de 2012

Ao terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e doze foi reali-
zada a 7ª (sétima) reunião dos Conselheiros Municipais de Cultu-
ra, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, no 
Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, Avenida Au-
tomóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Estiveram pre-
sentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titulares: 1. Rui 
Pereira Kopp, 2. Regina Lucia Gomes da Silva Gmach, 3. José Ro-
gério de Souza Junior (Roger Junior), 4. Sandra Regina Fabiano do 
Rosário Vieira, 5. Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 6.An-
dré de Almeida Silva, 7. Marcos Paulo da Silva e 8. Regina de O. 
Annarumma; os suplentes: 9.Vanessa Pequeno de Campos, e 
10.Vera Lucia de Souza; e o militante cultural 11. João Carlos Alves 
(João Griot). A senhora Vanessa Pequeno de Campos substituiu o 
titular Jorge Alberto F. de Oliveira, e a senhora Vera Lucia de Sou-
za substituiu o titular Evandro Marques Rueger. Eu, Beto Gaspari, 
me ofereci para redigir a presente Ata. Esta proposta foi aceita por 
unanimidade. A pauta de reunião era a apresentação da situação 
da Cultura em São João de Meriti. A reunião foi iniciada pelo Sr 
Marcos Paulo, Subsecretário de Cultura às 19h e 37 minutos com a 
presença de 08 (oito) conselheiros. Começou apresentando a situ-
ação atual. A Cultura está neste momento como uma Subsecre-
taria da Secretaria de Educação e Cultura, mas com proposta en-
caminhada pela sociedade, por nós da Subsecretaria, e analisada 
pelo exmo Sr Prefeito de nos tornarmos no ano que vem uma Sec-
retaria de Cultura. Neste momento, não dispomos de verba para 
nenhum tipo de investimento e Marcos aponta que se não nos 
planejarmos não obteremos os recursos nem para onde estamos, 
nem para onde queremos chegar. Este planejamento já vem sendo 
trabalhado pela equipe da Subsecretaria junto à Secretaria de 
Planejamento e Gestão. Temos hoje 58 (cinquenta e oito) fun-
cionários aproximadamente. Temos sob nossa gestão os seguintes 
equipamentos culturais: o Complexo Cultural Kenedi Jaime de 
Souza Freitas, onde funcionam a Escola Municipal de Música de 

São João de Meriti, a, ainda não regulamentada, Escola das Artes, 
a Biblioteca Arlindo de Medeiros, o Instituto Histórico e alguns 
setores administrativos da Subsecretaria de Cultura; e a Lona Cul-
tural de São João de Meriti. A Lona tem alguns poucos equipamen-
tos que estão no Complexo, pois não temos como guardá-los na 
mesma. O orçamento se reduz ao pagamento de funcionários e à 
manutenção cotidiana. As verbas que se configuravam como adi-
antamentos para custos diários não podem mais ser acessadas 
devido a apontamentos jurídicos do TCE. Qualquer evento que 
aconteça na Lona dependerá de infraestrutura através da Secre-
taria de Governo; isto não tem sido simples devido a entraves bu-
rocráticos e financeiros. Quanto aos grandes eventos que acon-
tecem no município, eles partem e se concentram nas Secretarias 
de Governo e Comunicação, que são também responsáveis pelos 
recursos externos (patrocínios, leis de incentivo, etc...) para real-
izá-los. Nenhuma decisão está ao alcance da Cultura. Depois de 
tudo decidido e definido, às vezes, ela é chamada para colaborar. 
As nomeações e as exonerações passam pela Secretaria de Edu-
cação e Cultura, não temos autonomia para isso também. Tivemos 
notícia de que o Prefeito gostaria que implementássemos o D’Arte, 
programa da Subsecretaria que prevê várias atividades culturais. 
Desde 2009 aguardamos liberação de recursos. Este ano teríamos 
R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) destinados a ele, 
porém até a presenta data não sabemos se será possível. Marcos 
Paulo esclarece que a falta de uma empresa específica para tocar o 
projeto atrapalhou o trâmite. Neste momento devido à queda na 
arrecadação é provável que já não consigamos este montante. 
Quanto ao PADEC - Programa de Aceleração do Desenvolvimen-
to Cultural, programa da Secretaria Estadual de Cultura, e ao Pro-
grama Usinas Culturais, do Ministério da Cultura, as notícias tam-
bém não são boas, estamos com dificuldades em apresentar 
certidões que estão sendo exigidas pelos dois órgãos, o que pode 
acarretar a perda de recursos na ordem de R$700.000,00 (setecen-
tos mil reais). Mas, apesar das dificuldades, conseguimos fazer fo-
mento a alguns setores da cultura no município, como por exem-
plo, a subvenção aos blocos carnavalescos e aos grupos folclóricos 
(quadrilhas juninas); foi aprovada a Lei da Bolsa-Músico, e 147 
(cento e quarenta e sete) músicos foram aprovados num processo 
seletivo, coordenado pela Escola Municipal de Música, para rece-
bê-la. Roger toma a palavra para explicar PADEC, USINAS e 
CULTURA EM AÇÃO (que trouxe a Lona e previa outras ativi-
dades). Sandra fala de falta de transparência, da não exibição dos 
Diários Oficiais Municipais (DOMs), questiona sobre os 
R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) que foram divul-
gados como recursos recebidos para implementar o CULTURA 
EM AÇÃO (Lona e etc...), fala da falta de equipamentos culturais 
que possam de fato atender a população como um todo. Junior 
ratifica que os grandes projetos são executados pela Secretaria de 
Governo devido ao seu poder de planejamento e resolução. Junior 
lembra também a PEC (Praça do Esporte e da Cultura) que está 
para ser construída numa parceria com o Governo Federal como 
parte das obras do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), de 
suas semelhanças com outros projetos que deram certo na Amé-
rica Latina. João Carlos sugere que se envie esses projetos para os 
conselheiros para que os mesmos possam se informar e ficar mais 
por dentro dos acontecimentos, acompanhando de perto e se pos-
sível, colaborando com as ações necessárias. Sandra fala de novo 
das responsabilidades, Governo e Cultura. Marcos fala da dificul-
dade do Governo em disponibilizar os DOMs. João diz que existe 
um DOM de atividades que tem sido disponibilizado com relativa 
fartura no POUPA TEMPO. Que deve existir um DOM virtual e 
que se não existe, é preciso providenciar imediatamente. Sandra 
afirma que não houve a prestação de contas do carnaval, e que isso 
não é bom para ninguém. Muitos blocos receberam a subvenção e 
não cumpriram com suas contrapartidas, seus compromissos, que 
eram desfilar nos dias, horários e locais combinados. Foram 15 
(quinze) blocos que receberam R$10.000,00 (deis mil reais) cada, 
R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie e R$5.000,00 (cinco mil 
reais) em produtos. Houve um bloco que teria escolhido receber 
tudo em mercadoria. João pergunta de onde veio esta verba. San-
dra esclarece que havia um edital aberto para uma empresa pro-
duzir o carnaval inteiro. O compromisso dos blocos era desfilar 
um dia na Praça da Prefeitura e um dia na comunidade de origem. 
Além da subvenção os blocos receberam banheiros químicos, car-
ro de som e abadá. Os blocos foram convidados sem um regula-
mento que estabelecesse regras. Sandra informou que houve uma 
empresa que patrocinou tudo. Marcos esclarece que as cervejarias 
e outras empresas detêm verbas para patrocínio do carnaval em 
diversos municípios. Em São João de Meriti, como tudo indica, foi 
uma cervejaria que patrocinou os blocos e toda a infraestrutura, 
uma parte em dinheiro e outra em produtos. Marcos fala de 
transparência geral, poder público e sociedade civil, pois muitas 

vezes o dinheiro público é utilizado pelas instituições da sociedade 
civil. Lembra que deveríamos apresentar propostas de políticas 
públicas para os candidatos da cidade. Foi levantada a questão dos 
Grupos Folclóricos: quantos grupos receberam? Quanto receber-
am? Quem recebeu? Qual foi o critério de escolha? Quando e 
como receberam? Quanto ao rodeio, foi levantado que tem que 
haver pagamento aos artistas locais, a Lei Prata da Casa precisa ser 
cumprida na íntegra, não adianta só chamar o artista, é preciso 
remunerá-lo. André destaca que é preciso informação e formação 
para todos. É necessário mobilizar, estar mais atento e participa-
tivo. Sandra destaca que devemos formular políticas públicas para 
o fortalecimento da sociedade civil para que esta tenha oportuni-
dade de se estabelecer. Precisamos insistir e persistir para avançar-
mos, para mobilizarmos o Conselho, o Poder Público e a Socie-
dade Civil. Devemos pensar como efetivar estas políticas. Foi 
solicitada uma cópia da Lei Prata da Casa para que o Conselho 
possa estudá-la. É preciso que mobilizemos mais pessoas para 
validar nossas propostas. A Lei Prata da Casa deve ser respeitada, 
prevendo a diversidade dos artistas locais, contemplando os profis-
sionais, os iniciantes, e principalmente o escoamento da produção 
cultural local. Junior ratifica sobre a necessidade de planejamento 
e orçamento. A Subsecretaria está monitorando a questão do orça-
mento para 2013, a partir do que for definido vamos nos informar 
e apresentar ao Conselho. Temos que ter atenção, pois o Plano Mu-
nicipal de Cultura tem que ter previsão no orçamento, senão, não 
será implementado em sua totalidade. Sem mais para o momento 
deu-se por encerrada a reunião.

Ana Lucia Ferreira
Representante da Instituição Ile Asé Ayaba Omidun
Presidenta da primeira metade do Biênio 2012-2013

Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 
Meriti – ComArte 

Ata da 8ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada em 
10 de julho de 2012

Ao décimo dia do mês de julho do ano de dois mil e doze, foi 
realizada a 8ª (oitava) reunião dos Conselheiros Municipais de 
Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indica-
dos, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, Ave-
nida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Estiveram 
presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titulares: 
1.Sandra Regina Fabiano do Rosário Vieira, 2.Evandro Marques 
Rueger, 3.Ana Lucia Ferreira, 4.Ronaldo Torres Braga, 5.Angeru-
za Alves Paes, 6.Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 7.José 
Rogério de Souza Junior (Roger Júnior), 8.Marcos Paulo da Silva, 
e a suplente: 9. Rosângela da Silva Matos. A Sra. Kelly Pontes e 
sua suplente justificaram suas ausências por motivos pessoais. A 
Sra. Lúcia começa a reunião dizendo da importância de se cumprir 
o horário, pois todos concordaram com o horário das 19h às 21h, o 
Sr. Beto, lembra que todos estão sendo informados por e-mail dos 
horários.  O Conselheiro Evandro informa e entrega os documen-
tos de substituição do Conselheiro Rosemberg de Azevedo Bastos 
que era o titular representando a Instituição Bloco das Piranhas, 
por seu suplente Rafael de Azevedo Bastos, e indicando a senhora 
Ana Cristina Alves Barbosa para ser a nova suplente da referida 
instituição. Mudanças no Regimento Interno: a primeira seria mu-
dar o nome de Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania 
- ComArte para Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC 
. O Conselheiro Beto Gaspari faz a leitura já com as modificações 
as quais o mesmo propõe como mudanças para um avanço no for-
mato e no texto do regimento interno original do Conselho. Fica 
registrado que uma das discussões mais importantes durante os 
debates sobre o Regimento Interno foram as questões que citavam 
o termo “Plenária”. O conselheiro Roger Junior mencionou os arti-
gos quatro e onze da lei 1325 os quais esclareciam, porém, não as-
sumiam a responsabilidade das transições dos marcos regulatórios 
da legislação cultural atual do País. A conselheira Sandra não con-
corda com o artigo 19 na integra e o conselheiro Beto coloca para 
os demais membros sua sugestão de mudança com contribuições 
de todos os membros, a qual é aceita com adendos da Presidenta 
Lúcia e do conselheiro Marcos Paulo que teve o entendimento de 
que o Conselheiro deverá ter o conhecimento da Plenária para sair 
da mesma, segundo o artigo 19. No paragrafo único do Capitulo 
III foram alterados os termos de vacância dentro do Conselho, a 
Presidenta Lúcia solicita que a instituição se faça presente antes 
da substituição dos membros indicados. O Secretário-Geral Roger 
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Júnior pediu mais esclarecimentos sobre a composição da dire-
toria, já estando esclarecido, propõe a continuação da leitura do 
Regimento. Muito foi debatido o inciso V do artigo 11 da seção I 
do capitulo I sobre o Conselho receber reclamações dos ativistas 
culturais do município.  Devido ao horário fechamos a primeira 
reunião ordinária para com a leitura do Regimento Interno totali-
zando 2 folhas no total de 6, o Sr. Roger Júnior pede a aprovação 
do Conselho em se antecipar em uma semana a próxima reunião 
ordinária do ComArte. Depois de aprovado, fica registrado que a 
próxima reunião acontecerá no mesmo local, no Complexo Cul-
tural Kenedi Jaime de Souza Freitas, Avenida Automóvel Club, 
206, Centro, São João de Meriti, no dia 07(sete) de Agosto de 
2012, com o intuito de terminar a revisão do Regimento Interno. 
Sem mais para o momento deu-se por encerrada a reunião às vinte 
uma horas e nove minutos.

Ana Lucia Ferreira
Representante da Instituição Ile Asé Ayaba Omidun
Presidenta da primeira metade do Biênio 2012-2013

Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 
Meriti – ComArte 

Ata da 10ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 14 de agosto de 2012

Ao décimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e doze, 
foi realizada a 10ª (décima) reunião dos Conselheiros Munici-
pais de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos 
e indicados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Frei-
tas, Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. 
Estiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os 
titulares: 1.Regina Annarumma, 2.Angeruza Paes, 3.Kelly Pontes 
4.José Rogério de Souza Junior (Roger Júnior),  5.Ronaldo Torres 
e 6.Marcos Paulo; os suplentes: 8.Walquiria de Souza Santos e 
9.Vanessa Pequeno de Campos. Sra Vanessa Pequeno de Campos 
substituiu o titular Sr. Jorge Alberto F. de Oliveira. Foram justifi-
cadas as ausências dos conselheiros. Foram lidas propostas de tex-
tos sobre as atribuições do Conselho, sugeridas na última reunião. 
Durante toda reunião foram debatidos de maneira bem acentuada 
os parâmetros do Regimento Interno, principalmente no que tange 
à participação efetiva dos conselheiros. A Conselheira Walquiria 
enfatizou a utilização de métodos de punição para as faltas dos 
conselheiros. O Conselheiro Roger Júnior colocou sua indignação 
com as faltas, porém frisou que o Conselho não pode parar devido 
à ausência de alguns conselheiros. Devido a não ter quórum sufi-
ciente o Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania decidiu 
de maneira unânime a finalização da reunião. Sem mais para o 
momento deu-se por encerrada a mesma.

Ana Lucia Ferreira
Representante da Instituição Ile Asé Ayaba Omidun
Presidenta da primeira metade do Biênio 2012-2013

Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 
Meriti – ComArte 

Ata da 13ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 09 de outubro de 2012

Ao nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e doze, foi re-
alizada a 13ª (décima terceira) reunião dos Conselheiros Munici-
pais de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e 
indicados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, 
Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Es-
tiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titu-
lares: 1. José Rogério de Souza Junior (Roger Júnior), 2. Ronaldo 
Torres Braga, 3. Roberto Gaspari Ribeiro, e 4. Ana Lucia Ferreira; 
e os suplentes: 5. Gloria Maria Anchieta e 6. Vanessa Pequeno 
de Campos. A Sra Glória Maria Anchieta substituiui a titular Sra 
Angeruza Alves Paes, ambas do poder público e a Sra Vanessa 
Pequeno de Campos substituiu o titular Sr Jorge Alberto F. de 
Oliveira, ambos do Instituto Amarelo. A primeira convocação se 
deu por volta das 19 horas e 20 minutos. A reunião começou com 
os informes dos Conselheiros. O conselheiro Ronaldo informou 
que acontecerá no dia 01 de Dezembro a oficina de preparação 

para conferências municipais. O conselheiro Beto informa sobre 
os cursos disponíveis no Rio Criativo Incubadora da Baixada e a 
Conselheira Presidenta Lucia informa da Marcha pela não violên-
cia contra a mulher a ser realizada no dia 01 de Dezembro.  Às 19 
horas e 53 minutos iniciaram-se os debates referentes à pauta da 
reunião que era: Avaliação de Propostas Culturais para a Próxima 
Gestão. O conselheiro, Beto Gaspari foi escolhido pela Presidenta 
para fazer a leitura da Carta compromisso. A professora e Consel-
heira suplente Walquiria não esteve presente, mas justificou sua 
ausência. A mesma também encaminhou suas propostas de mu-
danças na Carta base. A Presidenta ressaltou que o texto da con-
selheira Walquiria ficou um pouco confuso, mas que a ideia é sig-
nificativa, Beto Gaspari salientou que o texto assim poderia ficar 
redundante e releu mais uma vez a proposta com as modificações 
propostas sendo unânime o apoio de todos à sua proposta para a 
Carta; sendo assim, continuou a leitura. Beto salientou sobre a im-
portância da criação da Secretaria de Cultura, que também poderia 
ser de Turismo, pois o atual prefeito Sandro Matos teria mani-
festado o interesse em criar uma politica de turismo no munícip-
io. Um assunto muito debatido também foram as propostas que 
mencionavam os incentivos aos artistas de forma remunerada. A 
Presidenta do Conselho pediu esclarecimentos sobre a proposta 
de número 8. O conselheiro Beto Gaspari salientou a importância 
significativa da implementação das propostas de número 14, 15, 
16, 17 e 18 as quais criam os Marcos Regulatórios com as garan-
tias necessárias para a criação do Sistema Municipal de Cultura, 
do Plano Municipal de Cultura entre outros projetos de políticas 
públicas de estado e não mais de governo. Os conselheiros Beto e 
Vanessa deram ênfase na defesa da criação do selo Produzido em 
Meriti e ressaltaram a importância e a necessidade do Conselho 
chancelar os trabalhos e artistas, que ainda não alcançaram recon-
hecimento fora das fronteiras do município, mas tem relevância 
para a cidade. A criação do Centro de Memória causou alvoroço 
entre os Conselheiros, todos concordaram com a criação de um 
Centro que conserve a história do nosso munícipio. A Presidenta 
Lúcia colocou a importância de se construir parcerias com as in-
stituições no intuito de se contribuir cada vez mais com as Bibli-
otecas Municipais. O Conselheiro Ronaldo ao final afirmou que a 
Conselheira Walquiria fez as devidas modificações pedindo mais 
afirmações no contexto, sinalizando a descentralização dos pro-
cessos culturais do munícipio. Sem mais para o momento deu-se 
por encerrada a reunião às vinte horas e quarenta e quatro minutos.

Ana Lucia Ferreira
Representante da Instituição Ile Asé Ayaba Omidun
Presidenta da primeira metade do Biênio 2012-2013

Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 
Meriti – ComArte 

Ata da 14ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 13 de novembro de 2012

Ao décimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e 
doze foi realizada a 14ª (décima quarta) reunião dos Conselheiros 
Municipais de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, 
eleitos e indicados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza 
Freitas, Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Mer-
iti. Estiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os 
titulares: 1.Evandro Marques Rueger, 2.Angeruza Alves Paes 
3.Marcos Paulo da Silva, 4.Ana Lucia Ferreira, 5.Sandra Regina 
Fabiano do Rosário Vieira, 6.Ronaldo Torres Braga, 7.Roberto 
Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 8.André de Almeida, 9.Rui Perei-
ra Kopp; os suplentes: 10.Rosângela da Silva Matos, 11.Vanessa 
Pequeno de Campos, 12.Walquiria de Souza Santos e 13.Leandro 
da S. Farias. A Sra. Vanessa Pequeno de Campos substituiu o titu-
lar Sr. Jorge Alberto Fernandes de Oliveira, ambos da Sociedade 
Civil, pelo Instituto Amarelo, e a Sra. Rosângela da Silva Matos, 
substituiu o titular Sr José Rogério de Souza Junior (Roger Jun-
ior), ambos do Poder Público. A primeira convocação aconteceu 
às 19h; a segunda às 19h e 20 minutos. Às 19h e 33 minutos a 
presidenta, Sra. Ana Lucia Ferreira deu por iniciada a reunião. O 
Sr. Evandro Rueger se prontificou a colaborar nas inscrições de 
falas e cronometragem do tempo e eu, Beto Gaspari, me ofereci 
para redigir a Ata. A presidenta propôs que o tempo de fala fosse 
de 03 (três) minutos, apoiada unanimemente. Deu-se por iniciada 
a sessão de informes: 1) Sandra discorre sobre o II Colóquio de 
Políticas Culturais da Baixada Fluminense (O Turismo e as Ações 
Culturais), que acontecerá no dia 22 de novembro, das 13h às 18h, 
no Auditório do IFRJ – Nilópolis, Rua Lúcio Tavares, 1045, 

Nilópolis e destaca a importância da presença dos Conselheiros; 
2) Ronaldo Braga convida os Conselheiros para a Discussão Pre-
paratória para a Conferência da Cidade, dia 1º de dezembro, das 9 
às 16h, no Conselho de Entidades Populares de São João de Mer-
iti – ABM, Rua Luiz Alves Cavalcante, 26, Vilar dos Teles, São 
João de Meriti-RJ, pré-inscrições, de 2ª à sexta de 9 às 17h, pelo 
tel.: 7385-4689; 3) Sandra informa sobre 2º Seminário de Samba 
na UNIRIO que acontecerá de 30 de novembro a 02 de dezembro, 
até dia 18 de novembro estarão sendo recebidos trabalhos sobre o 
tema; 4) Eu convidei a todos e todas para o evento musical “Nas 
Águas do Lago”, comemoração do centenário de Mário Lago, que 
acontecerá dia 22 de novembro às 16h na Escola Municipal Pro-
fessora Ligia da Silva França, na Avenida Comendador Teles, 244, 
Praça da Bandeira, Vilar dos Teles, São João de Meriti, com en-
trada franca; 5) Evandro informa sobre a “transformação” da Inde-
pendentes da Praça da Bandeira em Unidos de Bangu, desrespeit-
ando a história do samba local, e cita suspeita de situações, no 
mínimo, estranhas. Informa que a Sociedade Civil já está se mobi-
lizando para averiguação dos fatos, e se possível, intervenção na 
forma legal que for cabível; 6) A presidenta informa sobre Marcha 
Pela Não Violência Doméstica e panfletagem sobre a Lei Maria da 
Penha que acontecerá no dia 1º de dezembro, a partir das 9h, na 
Praça de São Mateus. Finda a sessão de informes, a presidenta 
sugere que, devido à importância, o assunto levantado pelo Sr. 
Evandro se torne ponto da pauta de hoje, o que foi aceito por todos 
de forma unânime. Findos os informes, para continuar na pauta, 
relatei sobre as Atas, ratificando que elas estão com atraso, porém 
o secretário do Conselho, Roger Júnior, está providenciando esta 
atualização, e ele e eu, enviaremos todas as Atas por e-mail para 
que sejam lidas e avaliadas pelos senhores conselheiros. Marcos 
Paulo chama a atenção para a dificuldade do tempo para a leitura 
das Atas nas reuniões e solicita que todos leiam e façam suas con-
siderações de possíveis correções por e-mail, caso isto não acon-
teça as Atas serão consideradas como aprovadas. Evandro e eu 
ratificamos esta proposta. Todos concordam. Relatei que a mu-
dança do Regimento Interno ainda não foi publicada devido a di-
ficuldades administrativas, e que Roger estava terminando a for-
matação, e que o Regimento seria enviado a todos para uma última 
revisão antes da publicação no D.O.M. Marcos Paulo dá a notícia 
sobre a instituição da Secretaria Municipal de Cultura, para o ano 
de 2013, anunciada pelo Prefeito no jornal “O DIA”. Ressalta que 
ainda não se sabe como será seu organograma e nem quem irá 
geri-la; destaca que o prefeito deverá anunciar o secretariado a 
partir do dia 15 dezembro. Lembra que seria importante que o 
Conselho solicitasse uma agenda com o Prefeito para entrega da 
Carta de propostas construída e aprovada pelo ComArte, defender 
a manutenção destas políticas públicas e a implementação do 
Plano Municipal de Cultura. Ronaldo pede esclarecimento sobre a 
proposta do encontro com os prefeitáveis que não foi encaminha-
do, e ratifica a proposta do encontro com o Prefeito. Lembrei sobre 
a dificuldade deste encaminhamento, mas que a Subsecretaria, 
passado o momento eleitoral, levará esta proposta ao Prefeito. 
Ronaldo pede para que esta seja uma decisão coletiva. Endossei. 
Sandra afirma que esta é uma responsabilidade da Sociedade Civ-
il, destaca que o Prefeito é sensível ao posicionamento da Socie-
dade Civil. Sandra fala de seu descontentamento quanto à 
aprovação da parte que diz respeito ao quórum para as decisões do 
Conselho, a presidenta Lucia concorda e sugere que seja apresen-
tada a Ata e a lista de presença da reunião onde foi votada esta 
parte do RI, e propõe que seja rediscutida esta questão. Sandra e a 
presidenta sugerem revisão da votação do RI; propõem que as 
Atas devam ser entregues mais rapidamente para evitar distorções 
e demora nos encaminhamentos, como o próprio RI. Marcos Pau-
lo reforça a dificuldade de comunicação, e que todos devem se 
comprometer com isso. Sandra retoma a proposta de se rever a 
votação quanto ao quórum, pois do jeito que está pode suscitar 
problemas, entende que, independente do que aconteça, deva ser 
garantido o quórum mínimo de 50% +1 (cinquenta por cento mais 
um) para votação de quaisquer deliberações, dando maior legit-
imidade às decisões. “Mãe” Lúcia ratifica a defesa de Sandra e 
relembra fatos de reuniões passadas, citou que Walquiria já havia 
questionado sobre isso, cita que já havia conversado sobre este 
fato comigo e com Sandra; questiona inclusive se estas votações 
com o quórum menor que o proposto pela Sandra sejam válidas, 
ou mesmo legais, se isso não poderia abrir precedentes para ques-
tionamentos das deliberações do Conselho. Pergunta: será que é 
válido passarmos a frente, por questões de tempo, ou rediscutir-
mos esta parte do RI? Walquiria lembra que a modificação do RI 
foi discutida exaustivamente, em várias reuniões, todos juntos, 
Poder Público e Sociedade Civil; ressaltei que a proposta de 
redução do quórum mínimo era minha, mas que não houve, em 
nenhum momento, a intenção de atravancar ou criar situações de 
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embaraço, e sim a pretensão de se evitar possíveis obstruções por 
parte de qualquer um, Poder Público e/ou Sociedade Civil. Wal-
quiria continua afirmando que a proposta é de revisão da postura 
dos Conselheiros, senão o processo fica cansativo, ou seja, não há 
participação maciça e depois quem não esteve presente à dis-
cussão questiona o que foi votado. Mas entendendo que o ques-
tionamento dos outros companheiros é válido, propõe que os não 
contemplados não aguardem a reunião para discutirmos tudo de 
novo, mas venham para aquela reunião com uma proposta de mu-
dança pensada, evitando maiores delongas e prováveis problemas. 
“Mãe” Lúcia, a presidenta, tenta, novamente, lembrar os fatos que 
antecederam a votação daqueles quesitos e insiste na revisão. Wal-
quiria defende que é legítimo. Marcos Paulo questiona, eu tam-
bém, porém afirmo que, se os Conselheiros presentes entenderem 
que se deva proceder à revisão, acato a decisão da maioria. Sandra 
reafirma sobre dúvida, não a respeito da idoneidade da votação 
mas, sobre a legalidade destas questões sobre quórum; destaca que 
precisamos avançar, porém com cuidado e critério para evitar 
problemas legais futuros. A presidenta propõe votação sobre esta 
revisão. Ronaldo pergunta como isso se daria. Após a explicação 
de que faremos a leitura destes pontos e encaminharemos uma 
votação somente disso. Deu-se a votação, a proposta de revisão 
teve 09 (nove) votos a favor, 01 (hum) contra e 01 (uma) absten-
ção. Evandro discorre sobre ponto de pauta proposto por ele, o 
caso da “Independentes”. Destaca que a Sociedade Civil está pre-
parando uma estratégia de atuação, criando uma resistência para 
evitar que a Independentes mude para Bangu. Vão consultar a 
OAB e o IPHAN. Sandra lembra que no carnaval de 2012, que foi 
subvencionado, a Independentes recebeu a subvenção e não des-
filou, e o seu presidente queria se candidatar a presidente da Liga 
recémformada. Questiona, mais uma vez, sobre a prestação de 
contas do carnaval 2012. Houve? Como se deu? Quem prestou 
contas? Por que não se apresentou esta prestação de contas ao 
ComArte? Sandra, que estava responsável pela Matriz, afirma que 
tentou por diversas vezes realizar a prestação de contas e não foi 
informada de como proceder. Marcos Paulo cita que a questão da 
“Independentes” é meio complicada, pois há fatos da história da 
Instituição que não estão bem esclarecidos. Acredita que o 
ComArte deva se aproximar da questão, porém, com uma pesqui-
sa junto à OAB para se averiguar o que é legal; e mais, diz que 
deveríamos questionar sobre o que é legal e o que é ético. Cita o 
caso da Inocentes de Belford Roxo, que passou pelo mesmo prob-
lema. Cita a importância do que Sandra apontou; ratifica a necessi-
dade de apresentação de prestação de contas de todas as verbas 
públicas, não importando se foram por subvenção ou não. Wal-
quiria lembra que o ComArte não fez levantamento e nem aproxi-
mação com as outras instituições da Sociedade Civil. Acha ruim 
tomarmos como primeira ação um embate. Entende que o Con-
selho precisa primeiro se inserir para depois atuar. Colocar no pa-
pel as questões legais e avaliarmos criteriosamente quais são as 
ações plausíveis. Sandra fala das questões patrimoniais, materiais 
e imateriais, que são garantidas na Legislação Nacional, e que não 
são observadas no município. Propõe que se faça um questiona-
mento sobre a Liga/Associação do Carnaval de São João de Meri-
ti. A presidenta propõe que na exposição do problema, apresente-
mos o histórico das instituições. Evandro destaca que a prestação 
de contas é necessária, mas destaca o quanto é importante esta 
subvenção do Poder Público para as instituições. Walquiria diz 
que nunca foi conselheira. Pede simultaneidade, ou seja, vermos 
questões legais, mas nos aproximarmos dos agentes e instituições 
culturais, para nos aprofundarmos mais nas questões do dia-a-dia 
cultural da cidade. Chamou a atenção de novo para a questão da 
Folia do Mestre Pedro. Diz que o Conselho deve se debruçar sobre 
as questões da Cultura Popular, como forma, inclusive de sal-
vaguardá-la. Ficaram definidos como focos principais: 1. Revisão 
do Regimento Interno; 2. A questão da “Independentes”; 3. Apoio 
às manifestações da Cultura Local, como primeiro passo apoio ao 
Mestre Pedro para participar de Edital de Cultura Popular. Wal-
quiria relata a experiência do Coletivo Grito do Silêncio, do qual 
faz parte, de ter participado do encontro de Folias realizado pelo 
Mestre Pedro. Lembra que o Coletivo tem fotos, entrevistas, fil-
magem. Fala de seu sonho: ver o trabalho de Mestre Pedro bastante 
divulgado e consolidado. Sandra lembra que pensou em fazer o 
trabalho com o Mestre para inscrevê-lo no Edital, mas que já hav-
ia outro ativista cultural fazendo este projeto, o que fez com que 
Sandra abandonasse sua proposta. Lembrei que o edital ainda está 
aberto, mas que verificarei. Neste momento o edital está suspenso. 
Walquiria lembra sobre a Federação de Reizado do Estado do Rio 
de Janeiro (FRERJA), que o próprio Mestre Pedro gostaria de 
conduzir a gestão. Como está? Sandra e Beto dizem que vão tentar 
buscar mais dados sobre a FRERJA. Walquiria pergunta sobre 
nossos canais de comunicação: Site, blog, face, mapeamento, ca-

dastro, etc... Propõe que se utilize as escolas como pontos de di-
vulgação do Conselho e de aproximação e cadastramento dos 
agentes e instituições culturais. Propõe buscarmos parcerias com 
as escolas e os animadores culturais. A presidenta propõe estabel-
ecimento das Comissões Temáticas para encaminhar estas 
questões. Sandra lembra que Mestre Pedro já tem seu perfil junto 
à UFF e ao IPHAN. Sem mais para o momento deu-se por encer-
rada a reunião às 21 horas e 10 minutos.

Ana Lucia Ferreira
Representante da Instituição Ile Asé Ayaba Omidun
Presidenta da primeira metade do Biênio 2012-2013

Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 
Meriti – ComArte 

Ata da 15ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 09 de abril de 2013

Ao nono dia do mês de abril do ano de dois mil e treze foi reali-
zada a 15ª (décima quinta) reunião dos Conselheiros Municipais 
de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indi-
cados, no Centro Cultural Meritiense, Avenida Panamense, s/nº, 
Vilar dos Teles, São João de Meriti. Estiveram presentes, con-
forme Lista de Presença em anexo: os titulares: 1.Ana Lúcia Fer-
reira (Mãe Lúcia), 2.Sandra Regina Fabiano do Rosário Vieira, 3. 
Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 4.Ronaldo Torres Braga, 
5.Marcos Paulo da Silva, 6.Jorge Antonio da Silva Paula, 7.José 
Rogério de Souza Júnior (Roger Junior), 8. Fernanda Braga; os 
suplentes: 9.Michele de Souza, 10.Vanessa Pequeno de Campos; e 
os convidados: 11.Maria Carolina Gonçalves da Silva (Instituto 
Amarelo), 12.Leni Félix (APAE Meriti), e 13.Maria do Rosário 
Santos. A Sra. Vanessa Pequeno de Campos substituiu o titular Sr. 
Jorge Alberto Fernandes de Oliveira, ambos da Sociedade Civil, 
pelo Instituto Amarelo, e a Sra. Michele de Souza, substituiu o 
titular Sr André Almeida, ambos do Poder Público. A primeira 
convocação aconteceu às 19h; a segunda às 19h e 20 minutos. Às 
19h e 22 minutos a presidenta, Sra. Ana Lúcia Ferreira (Mãe Lú-
cia), assumiu a mesa e deu por iniciada a reunião. Apesar de se 
fazer presente o Secretário do Conselho, eu Beto Gaspari, assumi 
a função de anotar e registrar em ata, não havendo ninguém con-
trário, deu-se seguimento à reunião. A presidenta, após uma breve 
exposição de motivos, anunciou a retirada da Instituição a qual 
representa do Conselho. Depois de pedidos e argumentação de al-
guns conselheiros, principalmente sobre a dificuldade de se substi-
tuir sua Instituição neste momento, a presidenta voltou atrás e re-
nunciou somente à Presidência, e consequentemente à Secretaria 
Geral que ficaria aos seus cuidados a partir deste mês, cumprindo 
o que foi definido na eleição da atual diretoria, que a sociedade 
civil e o poder público se revezariam nos dois cargos de direção, 
conforme reza o Regimento Interno, dividindo os dezoito meses 
de mandato ao meio, ou seja, nove meses para cada um. Desta 
forma manteve a Instituição no Conselho, representada por ela e 
por sua suplente. Logo depois, desculpou-se com os outros consel-
heiros e retirou-se por motivo de problemas pessoais. Eu e Junior 
fizemos informes sobre o Regimento Interno, Conferência, Siste-
ma Municipal, Propostas de Ações ao governo e lamentamos que, 
mais uma vez, algumas questões não serão encaminhadas por falta 
de quórum, pois começamos a reunião com 50%+1, mas com a 
saída da conselheira Mãe Lúcia o quórum ficou insuficiente. Ron-
aldo perguntou sobre eleição de Conselheiros se seria necessário 
ser em conferência. Eu esclareci que a legislação em vigor diz que 
sim. Junior falou sobre propostas mais palpáveis. Relembrou o 
Fórum e propôs Fóruns Setoriais. Explicou que a reunião foi mar-
cada para o Centro Cultural para uma tentativa de dar uma desti-
nação mais ligada à cultura para o mesmo. Apontou a necessidade 
de maior participação da Sociedade Civil, para todos os assuntos 
da cultura, inclusive este do Centro Cultural, que vem já há algum 
tempo tendo utilizações das mais variadas, sem tanta aproximação 
com as questões culturais. Lembrou a descentralização proposta 
constantemente pelo Conselho e destacou que ela pode acontecer 
a partir das pré-conferências, aproveitando-as inclusive para colo-
car em prática o mapeamento cultural do município. Sandra per-
guntou sobre a Lona. Marcos Paulo e Junior deram informes de 
que a lona foi retirada, pois havia risco de cair. Pensou-se, a 
princípio, em realizar reparos, mas foi constatado que isso não 
seria possível, então está sendo estudada a possibilidade de colo-
car-se uma nova no local. Vanessa perguntou sobre a pauta da 
mesma. Eu e Marcos Paulo informamos que não será feito nen-

hum agendamento antes da vinda da Lona, mas que após sua colo-
cação estará aberta a agenda e quem se interessar, poderá propor 
atividades, desde que essas se adaptem às condições de utilização 
pré-estabelecidas. Vanessa perguntou como são contratados os 
profisionais e ao mesmo tempo propõe que seja por meio de edi-
tais mais abrangentes. Marcos Paulo explicou rapidamente que 
contratadas são as pessoas da equipe, chamadas pelas suas com-
petências específicas, e quando o fazemos para projetos como foi 
o ‘Cultura em Ação’, são contratados profissionais, geralmente do 
município, que já constam do cadastro da própria Secretaria, e que 
têm uma atuação determinada e restrita àquela função durante o 
período do projeto, mas nada impede que possamos fazê-lo futura-
mente por meio de editais. Quanto à equipe, já há proposta de fu-
turos concursos públicos para os quadros da cultura. Marcos lem-
brou ainda da intenção de criação de novas frentes, citando 
proposta do próprio Conselho; citou o Programa Brasil Próximo, 
que na Região Sudeste, terá sua sede em São João de Meriti, numa 
parceria da Secretaria de Cultura Municipal, e das instituições: Se 
Essa Rua Fosse Minha, IBASE, e CISP. Este Programa trará diver-
sas oportunidades para a Região numa proposta de descobrir e 
mapear os grupos culturais. Neste momento Fernanda Braga, que 
já havia reassumido como Subsecretária de Cultura, chegou. 
Desculpou-se pelo atraso, pois estava fazendo diversos exames e 
não conseguiu chegar mais cedo. A partir de sua chegada teríamos 
quórum, porém a Srta. Michele se retirou e mais uma vez ficamos 
com número insuficiente de conselheiros para votações e deliber-
ações. Eu solicitei que Sandra falasse sobre questões do carnaval 
que estávamos conversando antes do início da reunião. Sandra 
prefere não expor suas opiniões. Falei das datas das conferências 
municipais, estaduais e nacional, lembrei que a municipal tem que 
acontecer até 14 de julho de 2013. Ronaldo falou da necessidade 
de articulação rápida, propõe que talvez fosse melhor montarmos 
uma Comissão de Organização, como foi feita na anterior. Eu con-
cordei e reforçei a proposta de Ronaldo; como não há quórum a 
decisão ficou para a próxima reunião. Ronaldo falou sobre Museu 
João Cândido, da demora e da forma equivocada, segundo ele, 
como estão sendo encaminhadas as questões; citou Frei Tatá, da 
‘Paixão de Cristo’ que aconteceu na localidade do Museu, da falta 
de participação maior por parte do Poder Público e da própria 
Cultura. Diz que, ao ser solicitada, a Guarda Municipal informou 
dificuldades para estar no local garantindo a segurança de todos. 
Diz que Walquiria, em uma das visitas realizadas pelo Coletivo 
Grito do Silêncio, informou depredação da Casa do Embaixador, e 
do próprio entorno do local onde será construído o Museu. Con-
clamou a Sociedade Civil a acompanhar isto mais de perto e diz 
que o Poder Público deveria ter mais responsabilidade. Sandra 
apontou que a depredação e o desapego da comunidade pelo pro-
jeto do Museu se dão devido à relação ruim entre a comunidade e 
o Poder Público que não se aproxima para consultar, informar, ou 
mesmo envolver a comunidade local no Projeto. Apontou que ali 
havia uma área de lazer da comunidade, que foi cercada com ta-
pumes sem nenhuma satisfação do Poder Público, que isso tam-
bém é um dos motivos do conflito e da revolta da comunidade, 
causando depredações. Afirma que a comunidade está contrária à 
construção do Museu, pois a desocupação aconteceu sem diálogo. 
Ronaldo fez relato que quando da ida da Folia do Mestre Pedro no 
local, em 06 de janeiro deste ano, eles foram bem recebidos pela 
comunidade, mas que ouviram reclamações sobre esta desocu-
pação e devido a isso, aconteceu a depredação. Fernanda informou 
que o projeto do Museu prevê um prédio novo, mas que não há 
previsão de tombamento para a Casa do Embaixador, afirmando 
que o ideal seria conseguirmos este tombamento. Fernanda infor-
mou que a captação de recursos do projeto do Museu estaria dire-
tamente ligada a uma emenda parlamentar. A verba já veio e vol-
tou mais de uma vez. Cita alguns problemas de encaminhamento 
e que o que nos cabe é acompanhar mais de perto se aproximando 
e somando forças com a SUPPIR. Já existe neste momento um 
diálogo com o Frei Tatá, sobre esta questão e outras de parceria 
com a cultura. Destacou os marcos legais conseguidos pelo movi-
mento negro, incluindo a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o 
ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas redes 
públicas e particulares de ensino. Disse que a proposta do Museu 
é valorizar os ícones da negritude do município. Fala dos novos 
tempos com a instituição da Secretaria Municipal de Cultura. 
Apresentou lista de alteração dos Conselheiros representantes do 
Poder Público em função das mudanças ocorridas no início deste 
ano. A lista dos conselheiros que continuam e das alterações segue 
abaixo.
TITULAR MATRÍCULA S U P L E N T E  
MATRÍCULA
José Rogério de Souza Junior 88.151 Rosângela da Silva 
Matos 87.872
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Roberto Gaspari Ribeiro 94.823 F a b i a n a  B r a g a  
88.152
Jorge Antonio da Silva Paula  94.795 Helenita Gomes de Ol-
iveira 94.822
Athaylton Jorge Monteiro Lobato (Frei Tatá)  R i -
cardo Henriques 91.906
Fernanda Braga 87.779 Joaci l  da  Si lva  Mart ins  
94.796
André de Almeida Silva 88.150  Michele de Souza da 
Silva 94.798
Regina Lucia Gomes da Silva Gmach 24.965 Glória Maria 
de Anchieta 26.192
Marcos Paulo da Silva 89.544 Sueli Regina Costa de 
Sales 94.824

Falou dos desafios, das dificuldades, do Centro Cultural que ainda 
está dividido entre três departamentos, Esporte e Lazer, Melhor 
Idade e Cultura, e que, na verdade, a Cultura não tem autonomia 
quanto à utilização do espaço. Conclamou o Conselho a participar 
mais ativamente da resolução das pendências da cultura. Desta-
cou Conferências Municipal, Estadual e Nacional, da importância 
da mobilização maciça, para que desempenhemos um papel efe-
tivo nestes espaços de discussão, enviando um número maior e 
cada vez mais qualificado de delegados. Chamou a atenção para 
o acompanhamento da execução do Plano Municipal de Cultura. 
Propôs que a Sociedade Civil nos provoque, provoque o Poder 
Público. Lembrou que a separação da Cultura da Secretaria de 
Educação será salutar, pois devido às demandas da educação a 
gestão torna-se muito complicada.  Destacou que o Prefeito está 
sensível às questões culturais, mas que precisamos estar mais ar-
ticulados. Mobilizar para a Conferência Municipal e durante a 
mobilização começar o cadastro para mapeamento. Colocou nossa 
estrutura à disposição para contribuir com a divulgação das ativi-
dades culturais das instituições de São João de Meriti. Cita que 
podemos utilizar a estrutura da PMSJM, a partir de que possamos 
estabelecer parcerias. Falou que temos propostas de implemen-
tar editais municipais para ocupação de equipamentos, para con-
tratação de profissionais e fomento de instituições. Relatou que 
a Prefeitura vai implantar o PMAT (Programa de Modernização 
Administrativa Tecnológica) e que esta ação trará vantagens para 
todos. Disse que estamos trabalhando para ter orçamento melhor. 
Ao falarmos sobre a possibilidade de inscrever a Folia de Mestre 
Pedro no edital de Culturas Populares do MinC, foi relatado por 
dois conselheiros que ele não poderia ser inscrito pois já havia 
recebido este prêmio duas vezes. Fernanda conclamou a firmar 
parcerias com ONGs nos projetos, devido a dificuldade de rece-
bimento dos recursos captados por parte do Poder Público. Esta-
mos em transição da Subsecretaria de Cultura para a Secretaria. 
Solicitou que a Sociedade Civil apresente suas demandas para 
que possamos ver o que é possível potencializar. Destacou a ne-
cessidade de estarmos com mais atividade nos espaços culturais 
públicos do município. Informa sobre tentativa de convênio com a 
Escola de Música Villa-Lobos que prestará assessoria pedagógica 
e emitirá certificados para os nossos alunos. Chamou a todos para 
construirmos o calendário cultural de São João de Meriti. Esta-
mos na era da transformação e precisamos continuar trabalhando 
a respeito da modificação do pensamento em relação à cultura. 
Tivemos avanços, mas podemos melhorar. Vamos começar a or-
ganizar o carnaval a partir de julho. Frisou que o carnaval está ‘no 
sangue’ da cidade. Lembrou que as críticas são naturais e sem-
pre benvindas. Tudo está em aberto, tudo está por ser construído. 
Informou e chamou todos a divulgarem e participarem dos cur-
sos em andamento, em especial o Coral Municipal, às quartas e 
sextas, no Centro Cultural. Precisamos descobrir novos talentos e 
potencializar os já descobertos. Repensar o Centro Cultural para 
atender mais e melhor à nossa população. Maestro Jorge fala de 
um Encontro de Bandas, de Encontro de Corais, Festivais de Ban-
das e Fanfarras, com proposta de botar a ‘mão na massa’; diz que 
seria muito bom se pudéssemos implementar essas atividades. 
Fernanda informou que a Lona estará de volta em breve. Ronaldo 
falou da perda de Amarildo e de Bernard da AMC, e convidou 
para a feijoada, sábado dia 13, às 14h. Ficou combinado de que 
entraremos em contato com a Lena, para ver como podemos nos 
aproximar. Marcos Paulo lembrou que temos o telefone dela no 
registro do COMJOVEM. Sem mais para o momento, deu-se por 
encerrada a reunião às 21:10. Eu Roberto Gaspari escrevi esta ata 
e subscrevo-me pela presente e o presidente assina.

José Rogério de Souza Junior (Roger Junior)
Representante da Subsecretaria de Cultura

Presidente da segunda metade do Biênio 2012-2013
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte 

Ata da 16ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 14 de maio de 2013

Ao décimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e treze 
foi realizada a 16ª (décima sexta) reunião dos Conselheiros Mu-
nicipais de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, elei-
tos e indicados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza 
Freitas, Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Mer-
iti. Estiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os 
titulares: 1.Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 2.Ana Lucia 
Ferreira (Mãe Lúcia), 3.Sandra Regina Fabiano do Rosário Vieira, 
4.Marcos Paulo da Silva, 5. Maria Carolina Gonçalves da Silva, 
6.Ronaldo Torres Braga, 7.Jorge Antonio da Silva Paula, 8.Evan-
dro Marques Rueger, 9. José Rogério de Souza Júnior (Roger Jun-
ior); os suplentes: 10.Ricardo Henriques P. Barbosa, 11.Walquiria 
de Souza Santos; 12.Juliana da Silva Cabral, 13.Rosângela da 
Silva Matos. O Sr. Ricardo Henriques P. Barbosa substituiu o Sr. 
Frei Tatá, e a Sra. Juliana da Silva Cabral, substituiu o titular Sr. 
André Almeida, ambos do Poder Público. A primeira convocação 
aconteceu às 19h; a segunda às 19h e 20 minutos. Às 19h e 
29minutos foi dada por iniciada a reunião pelo Presidente Roger 
Junior, e eu, Beto Gaspari, assumi a função de anotar e registrar 
em ata, não havendo ninguém contrário, deu-se seguimento à re-
união. Maria Carolina Gonçalves da Silva apresentou ofício do 
Instituto Amarelo, solicitando que ela fosse a representante da 
entidade a partir desta data. Sandra falou de seu e-mail solicitando 
sua saída do Conselho. Expôs alguns de seus motivos: a) Descaso 
do Poder Público com a questão da Folia de Mestre Pedro, princi-
palmente na saída de 06 de janeiro de 2013, apesar da justificativa 
da falta de recursos humanos naquele momento; b) Descaso com 
a questão da Lona Cultural; c) Saída da GRES Independente da 
Praça da Bandeira para Bangu; d) Ausência de políticas para 
patrimônio; cita a destruição do Coreto, a falta de acompanha-
mento do Museu João Cândido. Relatou que já havia entrado no 
Ministério Público cobrando posições do governo a respeito des-
tas questões. O Conselho entende a legitimidade dos questiona-
mentos de Sandra, porém, não vê a necessidade de sua saída. 
Afirma que o melhor espaço para estas cobranças é o próprio Con-
selho. Eu ratifiquei a explanação do Conselho e expus que não 
seria bom a sua saída, e expliquei que, se ela ainda assim quisesse 
manter esta posição, deveria solicitar à Instituição que ela repre-
senta que enviasse um ofício ao Conselho comunicando sua saída 
e quem seria sua substituta. Mãe Lúcia destacou as atitudes de 
Sandra, se solidarizando com ela, e lembrando que a falta de en-
caminhamento para questões acordadas em reunião causa muito 
desgaste e estabelece um sentimento de desconfiança e falta de 
credibilidade. Lembrou-se de sua saída da presidência e da direto-
ria, anunciada na reunião de 09 de abril. Destacou que desde ja-
neiro buscou não permitir que o Conselho ficasse inerte, porém 
não conseguiu devido aos desencontros com os agentes do Poder 
Público. Declarou que não gostou da forma como foi conduzida a 
retomada das reuniões do Conselho sem que houvesse uma re-
união prévia de Diretoria para que se tomassem as atitudes ca-
bíveis. Relatou sua insatisfação pelo fato de o Poder Público ter 
marcado a reunião e convidado os Conselheiros sem conhecimen-
to da Diretoria. Frisou que as ações não aconteceram e isso gera 
desânimo e descrença. Chamou a atenção para a pouca força da 
Sociedade Civil e aponta que isso se dá devido à desarticulação. 
Lembra que já havia proposto que se fizessem as Comissões para 
aprofundar, facilitar e                               dinamizar o trâmite. Disse 
que o Conselho está na mão do governo, questionando sobre a 
desarticulação do Fórum de Promoção da Cultura, da Arte e da 
Cidadania. Ronaldo lembrou que todas as convocações do Con-
selho são sempre feitas pelo governo. Segundo ele, faltou compro-
misso do governo quanto à documentação, mas isso não chega a 
configurar empecilho. Marcos Paulo lembrou sua postura crítica 
quanto à nossa atenção à burocracia e a falta de propostas práticas. 
Destacou que a Sociedade Civil tem papel de vigília e de pressão. 
Disse que o governo tem seus erros, porém tem interesse em uma 
condução melhor, mas quem pauta as demandas é a Sociedade 
Civil. Entende que a burocracia é necessária e importante, mas 
acha que isso deveria tomar menos tempo do Conselho. Lembrou 
que o Prefeito tem uma postura de predisponibilidade, mas que na 
verdade ainda não apresentamos propostas organizadas de política 
pública. Destacou que valorizamos demais algumas questões e 
que este problema foi, e é de todos nós. Frisou que tanto a Socie-
dade Civil, como o Poder Público tem seus papéis muito claros, e 
diz que estamos prontos para assumir as responsabilidades com as 
possíveis falhas, enquanto buscamos formas de melhorar. Sandra 
discordou de Marcos Paulo, e chama a atenção para a importância 
da burocracia, da organização e disse que a questão da alteração 

do Regimento Interno seria prioridade. Afirmou que tudo que ela 
e a Sociedade Civil falam e propõem é de forma direta, nos locais 
e horários apropriados para isso. Relembrou os acontecimentos do 
carnaval, de não ter havido prestação de contas, o fato dos blocos 
não terem cumprido o planejado. Na sua opinião falta firmeza do 
Poder Público quanto aos encaminhamentos. Apresentei a alter-
ação proposta para o artigo 12, após a apresentação houve votação 
assim definida: 10 (deis) votos a favor e 01(uma) abstenção, sendo 
assim o referido artigo passa a ter a seguinte redação: ‘O Plenário 
estará constituído quando presente o quorum mínimo de 50% mais 
01 dos conselheiros empossados, em primeira chamada ou em se-
gunda chamada quinze minutos depois.’. Com o Regimento devi-
damente aprovado na íntegra, encaminharemos para posterior 
publicação no DOM. A partir deste momento começamos a dis-
cutir sobre organização da III Conferência Municipal de Cultura 
de São João de Meriti, como etapa da III Conferência Nacional de 
Cultura. Ricardo Henriques lembra do pouco tempo que temos. 
Sugere a busca de mobilização pelas escolas, cita a necessidade de 
contribuir com a infraestrutura necessária para que a Sociedade 
Civil possa agilizar a mobilização e a participação do maior núme-
ro de pessoas possível. Roger Júnior apresenta uma proposta de 
planejamento da Conferência, destacando que é uma proposta ini-
cial para que o Conselho avalie e faça suas considerações, modifi-
cando aquilo que entender necessário. Ronaldo propôs que além 
das pré-conferências já propostas, se fizesse mais duas, uma em 
Coelho da Rocha e outra no Parque São José. Não houve acordo 
sobre isso. Destacou ainda o cuidado com a mobilização, frisa que 
deveríamos fazer contato com núcleos próximos aos locais defini-
dos, que pudessem fazê-la, aproximando-nos das comunidades. 
Mãe Lúcia propõe que se inclua nas discussões os temas das re-
ligiões de matrizes africanas. Roger Junior fala da nossa pré-dis-
posição de contribuir para mobilização do Fórum de Promoção da 
Cultura, da Arte e da Cidadania, que eu particularmente estaria 
nesta tarefa. Sandra lembra que é necessário que se mantenha o 
foco. Walquiria ratifica proposta do Ricardo. Mãe Lúcia citou que 
Mãe Menininha d’Oxum, deva ser convidada para as questões das 
religiões de matrizes africanas. Walquiria lembra que temos que 
dar mais visibilidade ao Conselho, criar um instrumento on-line. 
Maria Carolina se propôs a enviar o link da página no facebook. 
Evandro informa que o Ministério Público estará fazendo atendi-
mento na Praça da Matriz no dia 22 de maio de 2013. Passou-se à 
discussão da nomeação da Comissão Organizadora da Conferên-
cia. Sandra voltou atrás em sua decisão, manteve seu posiciona-
mento crítico, mas disse que vai continuar no Conselho para co-
laborar com a organização da Conferência. Pelo Poder Público 
foram indicados: Fernanda Braga, Fabiana Braga, Roger Júnior e 
Beto Gaspari, e pela Sociedade Civil: Maria Carolina Gonçalves 
da Silva – Instituto Amarelo; Maria Ines Martinez Canário – 
AMAR; Sandra Regina Fabiano do Rosario Vieira – GRES 
MATRIZ, Walquiria de Souza Santos – Coletivo Grito do Silên-
cio. Walquiria insiste na importância da participação de todos na 
Conferência da Cidade. Pontua que uma Instituição Financeira 
está patrocinando a aquela Conferência. Ronaldo sugere que out-
ras pessoas que não sejam nomeadas na Comissão Organizadora 
possam participar na elaboração e organização. Sem mais para o 
momento, deu-se por encerrada a reunião às 21:15.

José Rogério de Souza Junior (Roger Junior)
Representante da Subsecretaria de Cultura

Presidente da segunda metade do Biênio 2012-2013
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte 

Ata da 17ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 19 de junho de 2013

Ao décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e treze foi 
realizada a 17ª (décima sétima) reunião dos Conselheiros Munici-
pais de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos 
e indicados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Frei-
tas, Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. 
Estiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os 
titulares: 1.Sandra Regina Fabiano do Rosário Vieira, 2.Ana Lucia 
Ferreira (Mãe Lúcia), 3.Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 
4.Jorge Antonio da Silva Paula, 5.Marcos Paulo da Silva, 6. Frei 
Athaylton Jorge Monteiro Belo, 7. Jean Avelino Cardoso, 8. Ron-
aldo Torres Braga, e 9. Fernanda Braga; os suplentes: 10.Gloria 
Maria de Anchieta, 11.Walquiria de Souza Santos, e 12.Ricardo 
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Henriques P. Barbosa. A sra. Gloria Maria Anchieta, substituiu a 
sra. Angeruzza Alves Paes, ambas do Poder Público. A primeira 
convocação aconteceu às 19h; a segunda às 19h e 35 minutos. Às 
19h e 45 minutos foi dada por iniciada a reunião, eu Beto Gaspari, 
assumi a função de anotar e registrar em ata, não havendo nin-
guém contrário, deu-se seguimento à reunião. Fernanda começa 
falando sobre encontro com o Prefeito dia 25 de junho. Chamou 
a atenção para a importância da participação dos conselheiros da 
Sociedade Civil nesta reunião. Sandra destacou a necessidade 
urgente de estruturar a Secretaria Municipal de Cultura; apontou 
que se isso não acontecer demonstra falta de comprometimento. 
Walquiria falou que está preocupada com a pauta da reunião e 
com o tempo que teremos para expor nossas questões. Mãe Lú-
cia destacou como fundamental se manter as diretrizes do Plano 
Municipal de Cultura, e que o Conselho deve apresentar propostas 
pré-definidas para evitar desgastes; destaca também a necessidade 
da garantia de estrutura mínima para a Secretaria, para o Conselho 
e para as Conferências. Chama a atenção para maior participação 
do Poder Público. Foram propostos por Marcos Paulo e lembrados 
por outros conselheiros alguns pontos já discutidos em reuniões 
anteriores: 1.Cumprimento das metas previstas no Plano Munici-
pal de Cultura; 2.Reunião bimestral com o Prefeito; 3.Garantia de 
estrutura e orçamento para a Secretaria de Cultura, o Conselho e 
as Conferências; 4.Concurso Público para estabelecimento de um 
quadro técnico estatutário para a Secretaria; 5. Consulta ao Con-
selho para discussão dos grandes eventos no município, garantin-
do a participação dos artistas da cidade; 6. Apoio ao FLIDAM (I 
Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João 
de Meriti); 7. Apoio ao Museu Marinheiro João Cândido. Fer-
nanda falou sobre a descentralização de equipamentos culturais 
e a parceria com a Escola de Circo; Frei Tatá lembrou que o IFRJ 
tem um espaço físico bom que poderia ser conseguido por meio 
de parceria. Fernanda lembrou que há um espaço perto da ciclo-
via. Walquiria propõs maior aproximação e tranversalidade com 
a Conferência da Cidade. Foi lembrada e ratificada a necessidade 
de prepararmos nosso Sistema Municipal de Cultura para aderir-
mos ao Sistema Nacional. Walquiria propôs pauta regular men-
sal com o Prefeito, para acompanharmos os encaminhamentos e 
mantermos as propostas de avanço. Mãe Lúcia faz contraproposta 
de encontro bimestral e apresentação de uma carta-compromisso 
com os principais pontos destacados anteriormente. Marcos Paulo 
falou da necessidade do Concurso Público para a pasta. Lembrou 
a todos que para estar à frente do Fundo tem que ser funcionário 
público estatutário. Com a contratação via concurso estará sendo 
garantido um quadro mínimo para o bom funcionamento da Secre-
taria. Frei Tatá frisou que para além da Conferência, da estrutura, 
precisamos envolver e informar melhor a população com os atos 
do Governo e do Conselho. Lembrou que está no Conselho para 
contribuir. Citou o Museu João Cândido. Reclamou da falta de 
reconhecimento dos terreiros e de uma agenda cultural mínima. 
Ronaldo acha a carta-compromisso fora de propósito. Falou que 
o Conselho é consultivo e deliberativo e que deveríamos registrar 
documentalmente todas as deliberações. Estrutura, na sua con-
cepção, é questão de gestão, não do Conselho. Destacou a funda-
mentalidade de toda e qualquer institucionalização e formalização 
para dar legalidade e legitimidade aos atos. Disse que a única 
documentação que temos é o Plano Municipal de Cultura e que, 
se bem observado, nada foi cumprido. Ricardo ratifica conscurso 
público para a área da cultura. Disse que se faz necessário fazer-
mos o convencimento do Prefeito para a importância deste ato; 
estamos todos convencidos de que é fundamental, mas precisamos 
fazê-lo entender nossos pontos de vista. Ricardo lembra que o Pre-
feito atual avançou em relação aos anteriores, e acha que podemos 
ir mais longe, principalmente se conseguirmos manter estes en-
contros periódicos. Propôs que a retomada do Centro Cultural 
Meritiense como equipamento da Secretaria para atividades estri-
tamente culturais fose um dos pontos de pauta destes encontros. 
Jean disse que estão surgindo muitas coisas, mas é importante um 
filtro. Concordou sobre o concurso público para a pasta da cultura. 
Propôs fazer das reuniões com o Prefeito um fato no qual pos-
samos nos articular e ganhar mais força de atuação. Propôs que 
se estabelaça um calendário para a cultura, e mesmo que ele seja 
composto majoritariamente por ações da Prefeitura, que o Con-
selho interaja, deliberando sobre formato, sugerindo contratações 
e outras questões pertinentes; lembrou ainda a urgência da descen-
tralização destas ações. Eu citei o Plano e destaquei a urgência de 
definição dos prazos para cumprimento das ações. Sandra ratifica 
e disse que temos que estabelecer metas, prazos, quais os recursos 
necessários, de onde virão estes recursos. Frei Tatá propôs que 
definamos a pauta do encontro. Quanto ao equipamento cultural 
que queremos deixou o questionamento: Lona ou Alvenaria fixa? 
Destacou que precisamos pontuar coisas estruturantes. Falou da 

questão do descaso com o cemitério. Frisou que esta questão está 
diretamente ligada à cultura, que o poder público precisa ter mais 
acompanhamento sobre a administração desses espaços. Em vári-
os lugares os cemitérios são pontos turísticos. É cultura, é história 
e exige todo respeito. Fernanda esclareceu sobre a execução do 
Plano. Discordou do Ronaldo e apontou os pontos que já foram 
executados e os que estão em andamento, entre eles a prioridade 
número um: criação de um órgão específico para a gestão cultural, 
instituída em 10 de maio de 2013. Destaca que temos que acom-
panhar a execução. Lembrou que a própria sistematização das 
propostas da Conferência para confeccionar o Plano levou mais 
de um ano para ser concluída. Pedir estrutura para a Secretaria 
é necessário. Sem mais para o momento, deu-se por encerrada a 
reunião às 21:15. Eu Roberto Gaspari escrevi esta ata, subscrevo-
me pela presente e o presidente assina.

José Rogério de Souza Junior (Roger Junior)
Representante da Subsecretaria de Cultura

Presidente da segunda metade do Biênio 2012-2013
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte 

Ata da 26ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 20 de janeiro de 2014

Ao vigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e qua-
torze foi realizada a 26ª (décima sétima) reunião dos Conselheiros 
Municipais de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, 
eleitos e indicados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza 
Freitas, Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meri-
ti. Estiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os 
titulares: 1.Sandra Regina Fabiano do Rosário Vieira, 2.Ana Lucia 
Ferreira (Mãe Lúcia), 3. Roberto Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari), 
4.Jorge Antonio da Silva Paula, 5. Marcos Paulo da Silva, 6. Frei 
Athaylton Jorge Monteiro Belo, 7. Jean Avelino Cardoso, 8. Ron-
aldo Torres Braga, e 9. Fernanda Braga; os suplentes: 10. Gloria 
Maria de Anchieta, 11. Walquiria de Souza Santos, e 12. Ricardo 
Henriques P. Barbosa. A sra. Gloria Maria Anchieta, substituiu a 
sra. Angeruzza Alves Paes, ambas do Poder Público. 
A primeira convocação aconteceu às 19h. Às 19h e 25 minutos 
foi dada por iniciada a reunião, eu Beto Gaspari, assumi a fun-
ção de anotar e registrar em ata, não havendo ninguém contrário, 
deu-se seguimento à reunião. Foi lida a pauta. Fernanda começa 
falando sobre encontro com o Prefeito dia 25 de junho. Chamou 
a atenção para a importância da participação dos conselheiros da 
Sociedade Civil nesta reunião. Sandra destacou a necessidade 
urgente de estruturar a Secretaria Municipal de Cultura; apontou 
que se isso não acontecer demonstra falta de comprometimento. 
Walquiria falou que está preocupada com a pauta da reunião e 
com o tempo que teremos para expor nossas questões. Mãe Lú-
cia destacou como fundamental se manter as diretrizes do Plano 
Municipal de Cultura, e que o Conselho deve apresentar propostas 
pré-definidas para evitar desgastes; destaca também a necessidade 
da garantia de estrutura mínima para a Secretaria, para o Conselho 
e para as Conferências. Chama a atenção para maior participação 
do Poder Público. Foram propostos por Marcos Paulo e lembrados 
por outros conselheiros alguns pontos já discutidos em reuniões 
anteriores: 1.Cumprimento das metas previstas no Plano Munici-
pal de Cultura; 2.Reunião bimestral com o Prefeito; 3.Garantia de 
estrutura e orçamento para a Secretaria de Cultura, o Conselho e 
as Conferências; 4.Concurso Público para estabelecimento de um 
quadro técnico estatutário para a Secretaria; 5. Consulta ao Con-
selho para discussão dos grandes eventos no município, garantin-
do a participação dos artistas da cidade; 6. Apoio ao FLIDAM (I 
Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João 
de Meriti); 7. Apoio ao Museu Marinheiro João Cândido. Fer-
nanda falou sobre a descentralização de equipamentos culturais 
e a parceria com a Escola de Circo; Frei Tatá lembrou que o IFRJ 
tem um espaço físico bom que poderia ser conseguido por meio 
de parceria. Fernanda lembrou que há um espaço perto da ciclo-
via. Walquiria propõs maior aproximação e tranversalidade com 
a Conferência da Cidade. Foi lembrada e ratificada a necessidade 
de prepararmos nosso Sistema Municipal de Cultura para aderir-
mos ao Sistema Nacional. Walquiria propôs pauta regular men-
sal com o Prefeito, para acompanharmos os encaminhamentos e 
mantermos as propostas de avanço. Mãe Lúcia faz contraproposta 
de encontro bimestral e apresentação de uma carta-compromisso 
com os principais pontos destacados anteriormente. Marcos Paulo 

falou da necessidade do Concurso Público para a pasta. Lembrou 
a todos que para estar à frente do Fundo tem que ser funcionário 
público estatutário. Com a contratação via concurso estará sendo 
garantido um quadro mínimo para o bom funcionamento da Secre-
taria. Frei Tatá frisou que para além da Conferência, da estrutura, 
precisamos envolver e informar melhor a população com os atos 
do Governo e do Conselho. Lembrou que está no Conselho para 
contribuir. Citou o Museu João Cândido. Reclamou da falta de 
reconhecimento dos terreiros e de uma agenda cultural mínima. 
Ronaldo acha a carta-compromisso fora de propósito. Falou que 
o Conselho é consultivo e deliberativo e que deveríamos registrar 
documentalmente todas as deliberações. Estrutura, na sua con-
cepção, é questão de gestão, não do Conselho. Destacou a funda-
mentalidade de toda e qualquer institucionalização e formalização 
para dar legalidade e legitimidade aos atos. Disse que a única 
documentação que temos é o Plano Municipal de Cultura e que, 
se bem observado, nada foi cumprido. Ricardo ratifica conscurso 
público para a área da cultura. Disse que se faz necessário fazer-
mos o convencimento do Prefeito para a importância deste ato; 
estamos todos convencidos de que é fundamental, mas precisamos 
fazê-lo entender nossos pontos de vista. Ricardo lembra que o Pre-
feito atual avançou em relação aos anteriores, e acha que podemos 
ir mais longe, principalmente se conseguirmos manter estes en-
contros periódicos. Propôs que a retomada do Centro Cultural 
Meritiense como equipamento da Secretaria para atividades estri-
tamente culturais fose um dos pontos de pauta destes encontros. 
Jean disse que estão surgindo muitas coisas, mas é importante um 
filtro. Concordou sobre o concurso público para a pasta da cultura. 
Propôs fazer das reuniões com o Prefeito um fato no qual pos-
samos nos articular e ganhar mais força de atuação. Propôs que 
se estabelaça um calendário para a cultura, e mesmo que ele seja 
composto majoritariamente por ações da Prefeitura, que o Con-
selho interaja, deliberando sobre formato, sugerindo contratações 
e outras questões pertinentes; lembrou ainda a urgência da descen-
tralização destas ações. Eu citei o Plano e destaquei a urgência de 
definição dos prazos para cumprimento das ações. Sandra ratifica 
e disse que temos que estabelecer metas, prazos, quais os recursos 
necessários, de onde virão estes recursos. Frei Tatá propôs que 
definamos a pauta do encontro. Quanto ao equipamento cultural 
que queremos deixou o questionamento: Lona ou Alvenaria fixa? 
Destacou que precisamos pontuar coisas estruturantes. Falou da 
questão do descaso com o cemitério. Frisou que esta questão está 
diretamente ligada à cultura, que o poder público precisa ter mais 
acompanhamento sobre a administração desses espaços. Em vári-
os lugares os cemitérios são pontos turísticos. É cultura, é história 
e exige todo respeito. Fernanda esclareceu sobre a execução do 
Plano. Discordou do Ronaldo e apontou os pontos que já foram 
executados e os que estão em andamento, entre eles a prioridade 
número um: criação de um órgão específico para a gestão cultural, 
instituída em 10 de maio de 2013. Destaca que temos que acom-
panhar a execução. Lembrou que a própria sistematização das 
propostas da Conferência para confeccionar o Plano levou mais 
de um ano para ser concluída. Sem mais para o momento, deu-se 
por encerrada a reunião às 21:15 e eu Roberto Gaspari secretar-
iei a reunião, subscrevo-me pela presente e a presidente Fernanda 
Braga assina.

Fernanda Braga
Secretária de Cultura

Presidente da primeira metade do Biênio 2014-2015
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte

Ata da 28ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 10 de março de 2014

Ao décimo dia do mês de março de dois mil e quatorze foi reali-
zada a vigésima oitava reunião (28) dos Conselheiros Municipais 
de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e in-
dicados, na Biblioteca Municipal Arlindo de Medeiros, Complexo 
Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, Avenida Automóvel Club, 
206, Centro, São João de Meriti. Estiveram presentes, conforme 
Lista de Presença em anexo: os titulares: 1.Maria do Rosário San-
tos, 2. Marilena Mattos, 3. Zilmar Duarte, 4.Ana Lucia Ferreira, 
5. Sandra Regina, 6. Mestre Abreu, 7. Fernanda Braga, 8. Wal-
quiria de Souza, 9. Frei Tatá e os suplentes: 10.Reinaldo Sant’Ana, 
11.Ronaldo Torres Braga, 12 .Bárbara S Nogueira, 13. Zenir da 
Costa Duarte, 14. Bárbara Cristina Villas Boas, 
As 18:30 foi feita a  primeira chamada, não havendo quórum, foi 
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feita a segunda chamada as 18:59. Fernanda Braga iniciou os tra-
balhos e o secretário Roberto Gaspari vai secretariar.   Informa 
sobre pauta com Sandro. Ele propôs que se aguarde sobre sua de-
cisão de candidatura, pois talvez seja melhor reunirmo-nos a partir 
de abril. Sobre os Blocos de carnaval Fernanda verbaliza devido 
às críticas ao processo anterior (falta de edital) e à falta de orça-
mento no município, não foi possível a subvenção aos blocos. In-
forma que a SEMUC será criada em maio. Conselheira Ana Lucia 
fala sobre necessidade de legitimar a posse dos Conselheiros. 
Chama atenção para necessidade de realmente termos uma posse, 
com maior participação geral, com convidados, com maior repre-
sentatividade e diversidade.  O Prefeito pode participar, ou enviar 
representante. Posse deve ser solene.  Depois continua falando do 
FLIDAM,  avalia que faltou uma Comissão Organizadora, houve 
confusão com os grupos de afoxé, muitos desencontros e falha nas 
decisões; Marilena Mattos concorda, mas acha que os problemas 
se deram pelo crescimento inesperado que a feira atingiu. Roteiro 
gastronômico precisou de adequação devido à falta desta organi-
zação mais lógica e a Lavagem foi linda. Reinaldo afirma que José 
Caldas Neto de Portugal esteve aqui e não teve seu lançamento 
sacramentado, não foi citado, não foi feito a doação dos livros. 
Havia sido convidado pelo professor Rodney. Ana Lucia destaca 
que a organização compartilhada contribuiria para melhoria do 
evento.  O segundo tema da reunião é sobre a posse do Conselho.  
Conselheira Ana Lucia ressalta a necessidade de uma comissão 
organizadora.  E ressalta que é necessário convidar o Fórum de 
gestores da Baixada e os Conselhos de Cultura da Baixada.  
Marilena Mattos aconselha reservar o lugar que os vereadores sen-
tam na Câmara para os convidados. Na composição do evento to-
dos concordam que deve ser uma atividade lúdica com várias 
manifestações artísticas. Vários grupos se prontificaram a se apre-
sentar, entre eles o grupo da APAE, grupo da Casa de Caridade Pai 
Benedito; grupo de capoeira do Mestre Abreu, grupo da Fundação 
Capoeira, Orquestra de Sinfônica de São João de Meriti, Coro 
Arte Cânora, Companhia de Dança do Nei Andrade e o Meriti 
Urbano. Reinaldo Sant’Ana e Ronaldo Braga perguntam sobre a 
possibilidade de se realizar atividades externas anteriores ao even-
to, como, talvez um Cortejo cultural, a partir das 16 h, para chamar 
a atenção para o evento. Perguntam também se podem conseguir 
estrutura?  A conselheira Sandra pondera que a Área é horrível 
devido ao tráfego.  Que seria necessário conseguir liberação de 
local na prefeitura e horário mais cedo é ruim para quem trabalha.  
Reinaldo sugere que as escola poderiam compor o público exter-
no. Conselheira Marilena Mattos diz que precisamos tomar cui-
dado com trânsito no local.  A conselheira Ana Lúcia sugere dram-
atização com personagens de São João, com texto contando as 
histórias da cidade.  Não esquecer de acionar o cerimonial. Rob-
erto Gaspari enumera os principais convidados com a anuência de 
todos, são eles: Prefeito, Presidente da Câmara  Secretária, SEC, 
MINC, Representantes dos Fórum de Cultura, Presidente da Co-
missão de Cultura da ALERJ, Presidente da Comissão de Cultura 
da Câmara, Presidente da Comissão de  Cultura do Senado,  San-
dra Maria Carolina do Instituto Amarelo, Conselho Tutelar de São 
João de Meriti.  Ficou acordado que o Cortejo de saída seria feito 
pelo grupo de Folia do Mestre Pedro e que o Cinema de Guerrilha 
da Baixada faria um documentário sobre o evento.  Conselheira 
Marilena Mattos sugere que o lanche seja servido no início do 
evento. Outras sugestões: Arranjos de flores para mesa e alguns 
outros espaços. Banners do lado de fora e música ambiente de 
autores de São João de Meriti.  Mãe Lucia fala sobre necessidade 
de posse para legitimar. Chama atenção para necessidade de real-
mente termos uma posse, com maior participação geral, com con-
vidados, com maior representatividade e diversidade. O Conselho 
é mais plural, e merece ter uma posse de fato e de direito. O Pre-
feito pode participar, ou enviar representante. Posse deve ser 
solene. A conselheira Zilmar Costa solicita que após a posse seja 
feita uma “capacitação” e uma posição real do que o Conselho 
pode ou não fazer, somando com o coletivo.  A conselheira Sandra 
Regina contextualiza que função do conselho é formular políticas 
públicas para a cultura. A constituição de fóruns é importante para 
alimentar o conselho.  Fernanda Braga relata que é preciso definir 
a data para nós fazermos as posses. De 2ª e 6ª são bons pela pos-
sibilidade de trazer deputados, pois podemos ampliara os laços. É 
importante que haja uma celebração de fato.  A conselheira Ana 
ratifica a necessidade de contemplar a diversidade. E defende sua 
citação das casas das matrizes africanas. É importante trazer todas 
as manifestações. Não individualmente, mas coletivamente.  
Secretário Roberto Gaspari ratifica a importância de uma capaci-
tação e destaca o MinC. Fernanda Braga completa que um dia de 
qualificação seria o ideal para avançar. E Lança duas propostas de 
datas para a posse, dia 14 de abril ou dia 28 de abril, ambas 18h.  
Conselheira Ana Lúcia enfatiza a divisão de tarefas. Fernanda 

Braga vai verificar a Câmara de Vereadores e o apoio da Angélica 
da Saúde para café de recepção.  Sandra Regina sugere dois dias 
para qualificação pelo IFRJ, à noite.  Fernanda Braga sugere que 
seja no sábado. Seguiu-se a votação 2 (dois) votos para segunda 
feira de 18/21h, (5) cinco votos para sábado de 9 / 15h, três (3) 
votos abstenções e três ( 03) sugerindo entre  17 e 24 de março.  
Conselheira Ana Lúcia propõe que se indique os nomes para a 
mesa e informa que dia 21 de Março, as 18:45 é a reunião para 
revisão do Plano.  Conselheiro Marcos Paulo declara que estamos 
discutindo a questão sem avaliar o embasamento. O Conselho não 
tem determinadas atribuições. Qual o real papel do conselho. Qual 
é a autoridade do conselho como fiscalizador das questões cul-
turais. Se somos parceiros, precisamos saber em que para ver qual 
é o nosso papel, sem bônus, nem ônus. Qual é o acordo, se não está 
claro, que se redefina. O que realmente o conselho tem que fazer. 
Falta cadastramento, falta certificação por parte do Conselho das 
instituições. Sociedade Civil e Poder Público tem que estar articu-
lados para ver qual é o papel de cada um.  Conselheira Walquiria 
informa que 4ª feira tem reunião na academia para discutir evento 
para as mulheres que será no Dia 31 de março, no espaço do Cin-
ema de Guerrilha da Baixada, na ciclovia.  Todos estão convida-
dos.  Conselheira Walquiria propõe invasão do espaço público 
pelas mulheres. A invisibilidade da mulher na cidade é latente. É 
preciso que se verbalize as propostas das mulheres. Que os ho-
mens também participem.  Conselheira Sandra Regina declara que 
cultura não se aprisiona... As ações acontecem, independente do 
que o Conselho determine. Cinema de Guerrilha e outros acon-
tecem. É a prática que move a cultura. É preciso um termo de co-
operação técnica entre 03 entes, a cultura da cidade, a SEMUC e o 
Conselho. Qual a função da SEMUC? Qual a função do Consel-
ho?  A SEMUC tem que decidir muitas vezes sem esperar o Con-
selho. Fernanda Braga reitera participação do Conselho.  Sandra 
Regina ratifica que o projeto tinha que estar pronto, mas que a 
programação não.  Fernanda Braga lembra que não pode chegar 
pronto. Que a programação precisa ter participação de todos.  San-
dra lembra que o formato não muda, mas a programação pode 
mudar.  Conselheiro Roberto Gaspari concorda com a posição de 
Marcos Paulo.  Conselheira Walquiria reivindica espaço de re-
união para tralharmos juntos. Plantão permanente. Conselho está 
diluído. Construir um Organograma efetivo para implementar as 
ações do Conselho. FLIDAM, não colaborou em nada. O que de 
fato podemos fazer? Conselho da Cidade. Precisamos criar inter-
locução com outros conselhos e outros órgãos. Tem que haver es-
paço para que as pessoas possam vir. Falta aglutinação. Conselho 
da Cidade para interagir conosco. Fernanda Braga informa que vai 
se reunir com a Ministra da Cultura e com a Secretaria Estadual de 
Cultura com o intuito de promover Convênio para a cidade.   San-
dra Regina propões reunião de avaliação com a Comissão Organi-
zadora do FLIDAM. Frei Tatá informa que coisas boas estão vin-
do de fora para o FLIDAM. Mãe Lucia: FLIDAM teve reuniões de 
avaliação. Teve muito trabalho e a Comissão ficou em segundo 
plano. Poderia haver mais gente envolvida, facilitando o trabalho, 
sem sobrecargas. O Conselho, a SEMUC e outros participantes 
podem contribuir. Que estas avaliações sejam divulgadas para que 
cada um possa contribuir. Frei Tatá: A fala de Marcos Paulo pro-
voca angústia, o FLIDAM tem muito a ver com o Conselho de 
Igualdade Racial, e não há integração dos 02 conselhos. FLIDAM 
tem lei sem assinatura do prefeito. Ganhar a cidade, é ganhar o 
comércio, O Rotary, O lions. SJM é provinciana. O problema não 
são os grupos culturais.  Sem mais, eu secretário Roberto Gaspari 
escrevi esta ata, subscrevo-me pela presente e a presidente Fer-
nanda Braga assina. 

Fernanda Braga
Secretária de Cultura

Presidente da primeira metade do Biênio 2014-2015
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte

Ata da 30ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 05 de maio de 2014

Ao quinto dia do mês de maio de dois mil e quatorze foi realizada 
a trigésima (30) reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, 
Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, na 
Biblioteca Municipal Arlindo de Medeiros, Complexo Cultural 
Kenedi Jaime de Souza Freitas, Avenida Automóvel Club, 206, 
Centro, São João de Meriti. Estiveram presentes, conforme Lista 
de Presença em anexo: os titulares: 1.Manoel de Abreu (mestre 

Abreu), 2. Marcos Paulo da Silva Goes, 3. Zilmar Duarte, 4. Wal-
quiria de Souza, 5.Glória Maria Anchieta e os suplentes: 6. Bár-
bara Cristina Villas Boas, 7.Bárbara Nogueira, 8. Zenir da Costa 
Duarte 9. Ronaldo Torres Braga.
Relato sobre a reunião com o prefeito, quanto a realização de con-
curso público, o prefeito afirmou que por conta de compromissos 
anteriores com a Segurança e a Saúde, e devido aos limites técnic-
os não é possível pensar em concurso agora, porém depois destes 
compromissos cumpridos, e havendo disponibilidade orçamen-
tária, poderemos realizar. Quanto aos eventos culturais realiza-
dos sem a anuência do Conselho, o prefeito relata que os eventos 
são definidos no ambiente de gestão do executivo, relembra que 
o prefeito propôs uma provocação antes dos eventos para que o 
Conselho possa opinar; entretanto Marcos Paulo frisa que deve ser 
ao contrário, o Conselho que deve ser consultado e garantida sua 
participação. Marcos Paulo lembra as questões da Educação e de 
outras políticas. Marcos lembra que o Conselho precisa assumir 
sua função de fiscalização e de avaliação ou não dos eventos; com 
emissão de documento para legitimar. Walquiria de Souza propõe 
reunião com o Ministério Público e com a Controladoria Geral 
da União para pesquisarmos e nos apropriarmos das ferramentas 
legais que possibilitem esta atuação. Cita o Conselho da Cidade 
e outros Conselhos para nos fortalecermos. Que precisamos estar 
maciçamente traçando estratégias para nossa atuação. Ronaldo 
cita que precisamos nos preparar melhor para reuniões como es-
sas de hoje.  Marcos Paulo fala da necessidade de mantermos um 
processo de tensão e atenção. Walquiria de Souza questiona. A 
Cultura era superintendência, passou a Subsecretaria; avanços 
da parte legal; mesmo que não tenhamos ainda o que queremos, 
avançamos. Aos poucos conquistamos espaços, mas podemos 
ter mais. O histórico das lutas tem peso, principalmente, se esse 
histórico vem de um processo de tensão. Ainda que haja alguma 
oposição, precisamos de maior participação da sociedade civil; 
dando mais ênfase às questões legais e propõe também consulta 
à OAB. Zilmar Duarte  relembra da nossa proposta de se capaci-
tar, para que possamos estabelecer um diálogo mais proveitoso. A 
defesa do poder público é sempre muito bem feita e é necessário 
que tenhamos uma argumentação mais embasada.  Destaca nossa 
preparação. Cita as falas do prefeito de desqualificação. Sobre o 
apoio ao FLIDAM,  Ronaldo Bastos lembra também da Comissão 
de acompanhamento com um representante da SEMDHIR, outro 
da SEMUC e um representante do Conselho, necessariamente da 
sociedade civil. Walquiria de Souza lembra da atividade de 13 de 
maio que tem a ver com o Museu, que vai acontecer no Rio.  Tam-
bém propõe ao Marcos uma maior participação na construção de 
conhecimento; frisa a necessidade de termos um espaço físico gar-
antido para nossa atuação. Cita um músico de São João que vai ser 
atração num show da Copa, e que falta legitimidade e legalidade e 
respeito ao Conselho e dà comunidade cultural de São João. Mar-
cos Paulo cita a falta da formação de base e que isso, de certa 
forma, enfraqueceu as batalhas da sociedade civil. Mas que, temos 
uma atuação, fundamentada na legislação, que garante um avanço 
real. Não vale a pena estarmos discutindo coisas que não venham 
a somar na história. O Conselho precisa se apropriar do seu papel 
legal de fiscalizar, registrar, avaliar, e avalizar, e fazer valer dentro 
e fora do município o nosso papel. O dinheiro público precisa ser 
melhor acompanhado pelo Conselho. Precisamos de capacitação 
e partirmos para execução de nossas atribuições pautada em nos-
sa legislação. A serenidade vem do conhecimento. Walquiria de 
Souza lembra de uma proposta de formação de base pela FASE,  
Marcos Paulo se coloca à disposição para ajudar na capacitação; 
Walquiria de Souza cita que Rodney ficou de criar uma página na 
Internet  do ComArte oferecendo seus alunos como estagiários 
para desenvolver o mapeamento cultural.  Sobre a avaliação da 
posse do conselho, Mestre Abreu cita aprendizado e participação 
de todos. Faltou pontualidade que causou atropelo, descumpri-
mento da programação; Roberto Gaspari agradece o empenho e 
a participação de todos no evento da posse.  Conselheira Bárbara 
Nogueira exaltou a beleza do evento. Walquiria de Souza lem-
bra da caminhada anterior à Conferência. Que nos tenhamos claro 
nosso papel de aglutinador. Que precisamos dar mais atenção à 
divulgação e publicação das nossas atividades. Precisamos ex-
pandir nosso ciclo de relação e divulgação, ampliando nosso leque 
e nosso foco. Que devemos encontrar uma forma de descentralizar 
nossa atuação porque a cultura não tem um veículo divulgação 
e um veículo locomotor. Destaca a necessidade de descobrirmos 
outras formas de arrecadação; associação de amigos; Relações 
públicas, sindicato de artistas; porque não há mecanismo de pa-
gamento ao CMPC? Estamos perdendo tempo, por não gerirmos 
nosso recurso.  Sobre Eleição da Diretoria para a reunião ordinária 
de junho; Walquiria de Souza defende a presidência para o poder 
público num primeiro momento e fala do contraditório. Ronaldo 
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lembra do fato do Junior ter dito que era melhor ser o presidente 
do poder público por ser mais fácil os prefeitos aprovarem.   Sem 
mais eu Roberto Gaspari secretariei e escrevi esta ata, subscrevo-
me pela presente e a presidente Fernanda Braga assina. 

Fernanda Braga
Secretária de Cultura

Presidente da primeira metade do Biênio 2014-2015
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte

Ata da 31ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 09 de junho de 2014

Ao nono dia do mês de junho de dois mil e quatorze foi realizada 
a trigésima primeira  reunião (31) dos Conselheiros Municipais 
de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e in-
dicados, na Biblioteca Municipal Arlindo de Medeiros, Complexo 
Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, Avenida Automóvel Club, 
206, Centro, São João de Meriti. Estiveram presentes, conforme 
Lista de Presença em anexo: os titulares: 1.Maria do Rosário San-
tos, 2. Walquiria de Souza Santoa, 3. Zilmar Duarte, 4.Ana Lucia 
Ferreira, 5. Manoel Domingues Abreu.(Mestre Abreu), 6..Marcos 
Paulo Goes, 7. Roberto Gaspari, 8 – Fátima Melo de Oliveira e os 
suplentes 9 .Bárbara S Nogueira, 10. 11. Bárbara Cristina Villas 
Boas, 12.Ronaldo Torres Braga, 13.  Tatiana Mello de Oliveira, 
14. Jorge de Paula
A reunião foi aberta pela presidente Ana Lúcia e como secretário 
Roberto Gaspari cuja pauta é: 1. Eleição da diretoria do Conselho, 
2. Avaliação do encontro Conselheiros com a Secretária Estadual 
e com o Governador, 3. Avaliação da Audiência Pública sobre o 
FLIDAM, 4. Data para marcação das consultas públicas sobre o 
Sistema Municipal de Cultura.  Sobre o primeiro tema -  Eleição 
da diretoria, os representantes da sociedade civil, decidiram como 
seu indicado Walquiria de Souza Santos. Os representantes do 
poder público, decidiram como seu indicado Fernanda Braga. 
A sociedade civil pleiteia a representação como presidente na 
primeira parte do mandato. Mãe Lucia argumenta que é devido 
o revezamento na virada do mandato de conselheiro. Ronaldo 
propõe que se for assim, melhor esperar até ano que vem. Mãe 
Lucia volta à palavra, alegando que um mandato de 6 meses talvez 
não justifique essa dificuldade. Walquiria de Souza acha que se 
deva manter a proposta dela se postular à presidência. Afirma que 
a lentidão atrapalhou. Frei Tatá argumenta pela permanência da 
Fernanda Braga. Roberto Gaspari ratifica. Marcos Paulo lembra 
que na ausência da presidente quem substitui é o secretário geral. 
Lembra que o presidente geralmente é o secretário da pasta para 
poder organizar e cobrar melhor. Lembrando que não há problema 
neste revezamento. Será que é exatamente isso que se quer. Quem 
define é o conselho e a sociedade civil. Nova rodada de conversas. 
Marcos Paulo argumenta que este pode ser um ano bom para ne-
gociação da sociedade civil com o poder público. Talvez seja mais 
fácil uma argumentação via sociedade civil, pontuando seus obje-
tivos. Não temos estrutura, e isso talvez não mude imediatamente. 
De fato o que tem sido feito pela cultura. Talvez esse fosse o mo-
mento para melhores negociações. Ronaldo Braga propõe man-
ter a Fernanda Braga até dezembro deste ano.  Mãe Lucia propõe 
votar. Nas seguintes propostas: Primeira proposta – quem assume 
a gestão do conselho; Segunda proposta: gestão do conselho pelo 
poder público até dezembro; e a partir de janeiro pela sociedade 
civil; A segunda proposta venceu pelo score de 6 a 1. Walquiria de 
Souza fala de suas dificuldades. E que enquanto secretaria deve-
se ler as atas nas reuniões. Relembra da necessidade de uma sala 
para acomodação do Conselho, principalmente para receber as 
demandas da sociedade. Segundo ela, nós do poder público esta-
mos nos furtando à esta responsabilidade. E que ela exige que isto 
aconteça. Chega a falar de desalojar “alguém”. Passaram-se 04 
(quatro) anos caminhando “sem rumo”. As questões burocráticas 
são invisíveis. Propõe que tenhamos isso imediatamente. Marcos 
Paulo propõe que isto seja posto em Ata, pensando em produzir 
um documento, que isso seja colocado para a Secretária, e a partir 
de uma posição oficial dela possamos resolver isso. Segundo tema 
- avaliação do encontro Conselheiros com a Secretária Estadual 
e com o Governador - Walquiria de Souza faz breve relato sobre 
o gabinete itinerante; que não previa nem pauta para a cultura. 
Foram recebidos pelas secretárias de governo Pérola e Rita de 
Cássia Carino, esta última, coordenadora do sistema estadual de 
bibliotecas. O Conselho foi convidado para uma reunião na Bibli-

oteca Parque, na Presidente Vargas. Também foi feito contato com 
Jeane Leite, gerente de projetos. Foi proposto que ela viesse para 
dar instruções mais diretas para os “fazedores” de cultura, auxilia-
ndo na concepção dos futuros projetos. Walquiria de Souza ficou 
de passar os contatos deste encontro. Walquiria de Souza lembrou 
da crítica à página do Estado, que não tem uma comunicação mais 
direta. Terceiro Tema Avaliação da Audiência Pública sobre o FL-
IDAM; Frei Tatá lembra que a Audiência foi marcada junto com 
a inauguração, e que isso pode ter atrapalhado. O público foi de 
aproximadamente 30 pessoas, uma quantidade muito pequena, en-
tretanto a Audiência deu bons resultados.  A SUPERVIA se colo-
cou com parceira, o que difere de sua atitude no passado. Até so-
licitou que sua logo constasse no cartaz do FLIDAM. O trem que 
virá da Central a Pavuna no dia da feira está confirmado. Frei Tata 
continua falando da necessidade de fortalecermos a Lei 10.639 e 
a Lei 11.645, e que não poupemos esforços para garantir a articu-
lação dos entes públicos e da sociedade civil para a construção das 
políticas públicas transversais. Que possamos garantir a partici-
pação de todos. Walquiria de Souza lembra que o Conselho não 
foi reconhecido no 1º FLIDAM, e que isso precisa ser revisto. Frei 
Tatá acha pertinente. Fundamental que sejam colocados mais ar-
tistas locais. Lembra da cobrança sobre a colocação das livrarias. 
Argumenta que faltou peso social. Walquiria de Souza pergunta 
qual é o acesso do FLIDAM na Secretaria de Educação. Que seja 
feita uma ponte das livrarias com as escolas. Frei Tatá lembra que 
as livrarias que lá estavam já tinham sido trazidas pela profª Cecíl-
ia. Fala que talvez precisemos trabalhar uma participação mais 
direta como governo. Walquiria de Souza traz à tona a discussão 
da melhoria da comunicação. Frei Tatá, lembra que estão surgindo 
novos parceiros, mas que precisamos melhorar a comunicação 
com a massa. Walquiria relembra que Rodney se ofereceu para 
ajudar a construir nossa página na Internet. Lembra que precisa-
mos ter out-door. Frei Tatá, fala da emenda de Marcelo Matos, 
que contribuirá para uma pré FLIDAM, e que o próximo será de-
scentralizado, melhorando o acesso; e ainda pensando em mel-
horar a estrutura. Conselheira Bárbara (Casa de Claudia), propõe 
que se faça um trabalho para explicar o que é o FLIDAM, inclu-
sive via rede municipal e estadual com o objetivo de esclarecer 
os estudantes e estes poderiam ser multiplicadores. Trabalhar na 
cultura da leitura. Zilmar Duarte propõe itinerância nas Escolas, 
levando um filme sobre as feiras passadas e outras formas de mo-
tivação, sugere um Slogan “EU APÓIO A FLIDAM”. Fala da 
necessidade da divulgação com antecedência. Quarto tema - Ex-
posição do Museu João Cândido – Frei Tatá informa que a Nova 
Dutra é parceira do empreendimento. A exposição continua no Rio 
e vai para São Paulo. Espera que as obras comecem rapidamente e 
relata que conseguimos mais uma emenda para o museu. Fala de 
novo sobre a necessidade de se ganhar a cidade, de trazer o povo, 
de despertar autoestima e apropriação da população em relação ao 
museu. Walquiria de Souza fala da encenação da paixão de cristo, 
propõe tombamento; pergunta se existe esta possibilidade. Tatiana 
fala de registro e tombamento. A manutenção do registro requer 
pelo menos 60 anos. A cidade tem legislação para isso? Se não 
tem, devemos pensar em propor. Frei Tatá, fala de link para mu-
seu na página da prefeitura Ronaldo Braga e Walquiria de Souza 
lembram que até agora não foi feito nem o link da cultura. Roberto 
Gaspari ratifica. Walquiria de Souza lembra da riqueza cultural da 
cidade. O CMPC deve estabelecer/instituir a semana ou o mês do 
artista local. Roberto Gaspari fala de política contínua. Walquiria 
faz tréplica. Frei tatá lembra que temos até maio de 2015 para 
obra do museu. Walquiria de Souza pede documentação sobre o 
museu, expondo a situação atual, para que tenhamos dados para 
argumentação, para que façamos um documento de fato. Frei Tatá 
fará o possível. Data para marcação das consultas públicas sobre o 
Sistema Nacional de Cultura ficou a primeira para dia 01 de junho 
e a segunda para dia 02 de julho. Conselheira Walquiria de Souza 
relembra da necessidade de rearticulação dos Fóruns Setoriais. 
Maestro Jorge lembra que a Banda faz 25 anos e Walquiria propõe 
comemoração dos 25 anos da Banda, incluindo isso na pauta da 
reunião com o prefeito. Zilmar propõe projeto, elaborado pelo 
maestro Jorge, para entregar ao prefeito.   Sem mais, eu Roberto 
Gaspari escrevi esta Ata, subscrevo-me pela presente e a presi-
dente Fernanda Braga assina.

Fernanda Braga
Secretária de Cultura

Presidente da primeira metade do Biênio 2014-2015
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte

Ata da 32ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 07 de julho de 2014

Ao sétimo  dia do mês de julho de dois mil e quatorze deu-se o 
encontro para realizar a trigésima segunda (32) reunião dos Con-
selheiros Municipais de Cultura, Arte e Cidadania de São João 
de Meriti, eleitos e indicados, na Biblioteca Municipal Arlindo 
de Medeiros, Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, 
Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Es-
tiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titu-
lares: 1.Roberto Gaspari, 2. Glória Maria Anchieta e os suplentes: 
3.Bárbara Nogueira, 4. Zenir da Costa Duarte 5. Helenita Gomes, 
6. Rosali Aguiar.

Foi feita a primeira chamada para início da reunião as 18:30 hs.  
Quinze minutos depois,  as 18:45 foi feita a segunda chamada 
e confirmada a falta de "quorum", na ausência da presidente, o 
secretário determinou o cancelamento da reunião, como previsto 
no Regimento Interno do ComArte, antes, porém, agradeceu a 
presença dos conselheiros que ali estavam. Informa que devido à 
falta de "quorum" não será possível dar continuidade à reunião.  O 
Secretário redigiu esta ata e a presidente Fernanda Braga assina.

Fernanda Braga
Secretária de Cultura

Presidente da primeira metade do Biênio 2014-2015
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte

Ata da 33ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania (Conselho Municipal de Política Cultural) de São João 
de Meriti, eleitos e indicados, realizada em 11 de agosto de 2014

Ao décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e 
quatorze foi realizada a 33ª (trigésima terceira) reunião dos Con-
selheiros Municipais de Cultura, Arte e Cidadania (Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural) de São João de Meriti, eleitos e indi-
cados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, 
Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Es-
tiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titu-
lares: 1.Marilena Mattos, 2.Zilmar Duarte, 3.Bárbara Souza, 4.
Walquiria de Souza Santos, 5.Glória Maria Anchieta, 6.Jorge 
Antônio da Silva Paula, 7.Sueli Regina Costa de Sales, 8. Roberto 
Gaspari Ribeiro (Beto Gaspari); os suplentes: 9.Glória Duarte, 
10.Ronaldo Torres Braga. A Sra. Glória Duarte substituiu a titular 
Sra. Ana Lúcia Ferreira, ambas da Sociedade Civil, pelo Ile Asé 
Ayaba Omidun, e a Sra. Sueli Regina Costa de Sales, substituiu o 
titular Sr. Marcos Paulo da Silva, ambos do Poder Público. A 
primeira convocação aconteceu às 18:30; a segunda às 18:50. 
Beto abriu justificando as ausências de Fernanda Braga e seu su-
plente, Geraldo Luis e seu suplente e Maria do Rosário e sua su-
plente. Fala sobre o SMC, da urgência de colocarmos pra frente o 
Projeto de Lei, todos concordaram e por terem conhecimento do 
Projeto já alterado pelas consultas públicas de 05 de julho e de 09 
de agosto, aprovaram que o Projeto deva ser imediatamente envi-
ado à Câmara, com a ressalva de se implantar o mais rápido pos-
sível o Sistema com todos os seus componentes, principalmente o 
Sistema de Financiamento à Cultura, com o Fundo, Lei de Incen-
tivo, Orçamento da Secretaria e demais componentes devidamente 
regulamentados e prontos para execução das políticas públicas de 
cultura previstas no Plano Municipal de Cultura. Ronaldo pede 
inclusão de FESTCULT e TALENTOS na pauta, segundo ele fal-
tam informações. Bárbara pergunta: Por quê o Prefeito desmarcou 
a reunião? O CMPC é tão importante quanto os outros Conselhos. 
Fala também que falta identificação mais expressa para o Consel-
ho, por quê não criarmos uma carteira ou crachá? Questiona a 
falta dos Conselheiros, e uma possível atitude em relação a isso. 
Sueli esclareceu sobre faltas, devido a compromissos. Falou da 
falta de concursados, comissionados têm suas obrigações. Ex-
plana sobre FESTCULT e TALENTOS. Lembra que Arlei na re-
união sobre o projeto, deixou claro que quem trabalhar no Fest-
Cult será remunerado, e que as participações serão benvindas. 
Falou sobre TALENTOS. Explicou que os dois estão aguardando 
liberação jurídica e contábil para iniciar. Ronaldo pede mais detal-
hes; é Banda ou não; novas músicas ou não? Avançamos na dis-
cussão? Datas estão mantidas FESTCULT e TALENTOS? Se pes-
soas de São João serão aproveitadas. Microempreendedores 
poderão participar? Quando serão expostos os regulamentos? 
Beto esclarece todos estes pontos. Ronaldo e os outros ficam sat-
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isfeitos com os esclarecimentos. Maestro Jorge diz que as comu-
nicações por e-mail são dificultosas para ele. Muitas vezes não fica 
sabendo sobre os passos do Conselho devido a isso, o que atra-
palha e dificulta sua participação. Solicita que as comunicações e 
envio de documentos sejam feitas de forma presencial. Beto reto-
mou falando das faltas à luz do Regimento Interno, falou sobre 
nossa inscrição no SNC, e destacou que as experiências de sucesso 
locais participarão do FESTCULT. João se apresentou e falou do 
convite para o encontro da utilização do equipamento do Circo 
Escola Benjamin de Oliveira, conclamando a todos para proposta 
de utilização daquele espaço. Destacou que não houve partici-
pação do Conselho e ninguém do Poder Público Local foi à re-
união em 26 de julho. Além das questões burocráticas apresenta-
das, quais são as demandas práticas do Conselho? Destaca que 
nenhum município depende exclusivamente de verbas externas 
para implementar ações culturais. João destaca que o Conselho até 
hoje não tem sala, na legislação a Secretaria deveria garantir in-
fraestrutura mínima para o funcionamento do Conselho. Afirma 
que é absurdo não haver espaço para o Conselho. A maioria con-
corda. João lembra a fala da Sueli para apontar falta de organi-
zação. Destaca que a falta de organização sem orçamento, con-
tinuará quando tiver também. Pergunta: qual é o orçamento da 
Cultura? Como são utilizadas as verbas da Cultura? Bárbara: 
Retoma questionamento do Ronaldo, mas dá sugestão para que o 
curador venha dar as informações. Walquiria: Lembra o horário e 
a necessidade de votarmos sobre o SMC. Todos concordam e 
aprovam o Projeto de Lei. Esteve na Lona e acha que devemos 
fortalecer esta Lona. A mesma tem patrono negro. O Pessoal do 
FLIDAM, e outras lideranças comunitárias são benvindas. Relem-
bra João, citando a obrigação do PP de garantir sala com infraes-
trutura para o Conselho. Propõe aproximação do Conselho com a 
Lona. A prefeitura, apesar de fazer parceria para a Lona, fez um 
“lixão” no local, prejudicando a sua atividade. A comunidade está 
triste com a perda das crianças para a violência. Proposta de fazer 
tendas comunitárias. João: informa possibilidade de parceria com 
o SESC. Walquiria: O Conselho está engessado esperando que o 
Poder Público aja. Conclama a Sociedade Civil a agir independ-
entemente da posição do Poder Público. Fazer uma inversão, o 
Poder Público tem que vir e somar com as nossas ações, a Socie-
dade Civil tem que mudar esse jogo, criar projetos e fazer com que 
o Poder Público se movimente mais. Como é a relação com a Or-
questra? Como é que um grupo de São João de Meriti viaja? Como 
é que essas coisas se dão? Para onde vai o orçamento da Cultura? 
Sueli: A falta de quadro concursado não quer dizer falta de or-
ganização. Walquiria: Declara muita insatisfação. Marilena: A 
Casa de Cláudia só entrou para o Conselho por entender que o 
Conselho faria cultura, e que na verdade isso não acontece; esta-
mos voltados só para papelada e burocracia. O Conselho está 
muito politizado. O Conselho precisa ter mais ações. Arregaçar as 
mangas, e dar mérito a quem faz. Citou que a Orquestra aconteceu 
no dia 04 de agosto mas nenhum Conselheiro foi consultado e 
nem participou da organização. Sugere que sejam eleitos dois ou 
três conselheiros para resolver burocracia, e que o restante se ded-
ique a realizar. A Casa tem projeto patrocinado, mas não tinha. E 
o que o Conselho deve fazer é fortalecer as ações de todos, unindo 
forças, pra que haja possibilidade de cobrança. Zilmar: A falta de 
espaço físico e infraestrutura deixa o Conselho sem poder atender. 
Se a política é majoritária, não há razão para o Conselho. Zilmar 
cita a cartilha do Sistema Nacional de Cultura para dizer que o 
nome do Conselho deva ser Conselho Municipal de Política Cul-
tural e que teremos que resolver isso. Zilmar lembra sobre o an-
iversário da Banda Municipal e que devemos fazer algo. João: 
Deixou a Lona como espaço possível para qualquer atividade. 
Marilena e Zilmar: Dizem que estão à disposição. Walquiria: Diz 
que todos nós temos que estar dispostos. Propõe uma reunião do 
Conselho lá e que sejam apresentadas nesta reunião propostas de 
utilização da Lona. Fala de possibilidade de IFRJ na Venda Velha. 
Que a questão do lixo já estava sendo discutida há muito tempo. 
Proposta de próxima reunião na Casa de Claúdia. Devidamente 
aceita por todos. Marilena: Propõe que as reuniões sejam itiner-
antes. Zilmar concorda. Marilena diz que temos que levar propos-
tas para que as pessoas venham. Ronaldo questiona sobre a par-
ticipação do Poder Público nas diferentes manifestações para 
enriquecer. Walquiria: Indignada sobre a falta de defesa para que 
aconteçam as pautas com o Prefeito e que devesse ser feito um 
documento para deixar explícita a insatisfação com esta questão. 
Se coloca como descrente e sem esperança para conseguir avan-
ços. Diz que vai lutar até o fim do mandato, mas que não se propõe 
a continuar no próximo mandato. João: Convida a todos e todas 
para espetáculo aberto no domingo, dia 17 de agosto de 2014, 16h, 
na Lona. Alunos farão cortejo por ruas da Venda Velha, a partir das 
15h; Entrada Franca. Solicita divulgação do Conselho para o 

evento. Próxima reunião na Casa de Claudia dia 1º de setembro. 
Precisamos retomar a Agenda com o Prefeito. Sueli: Esclareceu 
sobre faltas, questões políticas e demissões. Sugeriu que fosse 
verificado sobre quórum, faltas e justificativas. Sueli falou da ten-
tativa de remarcar com o Prefeito. Se mais para o momento deu-se 
por encerrada a reunião às 21:18.

Fernanda Braga
Secretária de Cultura

Presidente da primeira metade do Biênio 2014-2015
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte 

Ata da 34 ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 01 de setembro de 2014.

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze 
foi realizada a 34ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultu-
ra, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, 
no Casa de Cláudia, Rua Maria Emília, 136, Centro, São João de 
Meriti.. Estiveram presentes, conforme Lista de Presença em an-
exo: os titulares: 1. Manoel Domingues Abreu, 2. Walquiria de 
Souza Santo 3.Maria do Rosário, 4.Ana Lúcia , 5. Glória Maria de 
Anchieta, 6. Zilmar da Costa Duarte, 7. Roberto Gaspari, 8 Fer-
nanda Braga, 9. Marilena Mattos os suplentes 10. Bárbara Cristina 
Villas Boas; 11. Bárbara Cristina de Souza Nogueira, 12. Ron-
aldo Torres Braga, 13.  Glória Duarte; 14. Zenir Duarte. E como 
convidados Delmar Cavalcante, e  Luciene, Vânia, Miguel, Sônia, 
Sônia, Sheila, Ricardo componentes da Casa de Claudia. 
A reunião foi aberta às 19:10 pela presidente Fernanda Braga e 
tendo para secretário Roberto Gaspari.  A presidente dá as boas 
vindas, se apresenta, e fala um pouco do histórico da Secretaria, 
do Conselho, do Fórum de Gestores, e das particularidades da 
Baixada Fluminense. Após a apresentação dos presentes. Ana Lu-
cia fala sobre o movimento Ile Asé Ayaba Omidun, cujo grupo 
entregou comendas à Walquiria de Souza e a Fernanda Braga por 
serem mulheres de destaque na cidade. Marilena Mattos fala do 
histórico da Casa de Claudia que está a 43 anos em operação, que 
é genuinamente de Umbanda, que atende permanentemente a 50 
famílias da cidade.  Além disso, são parceiros de projeto com a 
Petrobrás. Aos sábados visitam o hospital de São João de Meriti 
com os Doutores Palhaços da Casa de Cláudia. Fala da dificuldade 
de entrar por serem de Umbanda. No último domingo de cada mês 
visitam o abrigo de idosos São Francisco de Assis. No 3º sábado 
de cada mês recebem as famílias da comunidade para congraça-
mento e conhecimento. Em 28 de setembro será a formatura da 
1ª turma do projeto de gastronomia. Em outubro começa outra 
etapa do Projeto com uma nova turma. Fernanda Braga lê a pauta 
e deixa aberta para novos pontos serem inseridos. Fala do papel do 
poder público na composição do ComArte e que estejamos juntos 
nas decisões.  Continua falando da pauta com a Escola de Samba 
da Matriz de São João de Meriti, do pedido de apoio, e da nossa 
impossibilidade de atendê-los, devido à falta de recursos financei-
ros. Justifica esse problema em função do atraso na arrecadação do 
município. Lembra que mesmo assim estamos avançando. Fala de 
futuras parcerias. Das parcerias já iniciadas. Dos parceiros que nos 
procuram a partir de nossas ações. Fala que nossas dificuldades 
não serão problema para manter nossa atuação. Fala do FLIDAM. 
Fala que pode haver parceria com o SESC, e que possivelmente 
este trará um grande nome para o FLIDAM. Walquiria Souza lem-
bra que a pauta com a Matriz é importante pois eles querem falar 
sobre a cultura do município, e que isto pode ser um caminho para 
trabalharmos juntos, fortalecendo as instituições e potencializan-
do a cultura. A Matriz é a Escola de Samba do Município.
Fernanda agradece a presença de Delmar Cavalcante, represent-
ante da Secretaria Estadual de Cultura informa que o projeto Se 
Essa Rua Fosse minha já tem Lona, ela está aberta, e que está 
propensa a ser utilizada pela comunidade de São João. Que a 
Instituição fez um mapeamento pelo Programa Brasil Próximo. 
Que sábado, dia 06 de setembro, das 8:30 às 12h, acontecerá uma 
oficina de participação da sociedade civil para construção de um 
site. O mapeamento teve como objetivo levantar os grupos cria-
tivos da Baixada Fluminense para difusão via site. Fala do Projeto 
da Lei Estadual de Cultura. Fala do curso de extensão de artes 
cênicas. Conselheira Walquiria de Souza lembra que deverá ha-
ver uma reunião na Lona para começarmos a nos apropriarmos 
dos espaços. Que a comunidade está ávida e aberta às atividades 
culturais. Conselheiro Roberto Gaspari atualizou o Conselho so-
bre os avanços em relação a adesão ao SNC e sobre o sistema 

Nacional de Cultura.  Sobre o perfil do Conselho do Facebook, 
informou da dificuldade de comunicação com a Carol. Bárbara 
Souza sugere a criação de canal de comunicação, face ou “what-
sApp”. Conselheira Walquiria chama a atenção para participarmos 
do evento no dia 06. Fernanda lembra que o meio de comunicação 
precisa ser mais ágil, mais rápido. Que o mundo está muito rápi-
do, e que podemos deliberar de forma mais ágil. Sobre a reunião 
com o prefeito, a presidente Fernanda Braga ainda não conseguiu 
a data. Walquiria fala de sua chateação de não ter conseguido se 
reunir com o prefeito, por conta do cancelamento da reunião, desta 
forma a cultura acaba sempre ficando relegada ao segundo plano. 
Que o Prefeito deveria dar mais atenção ao Conselho. Fernanda 
fala de mecanismos como “fale conosco” no site da prefeitura, 
que na verdade a falta de um mecanismo de comunicação acaba 
prejudicando o Conselho. Vai reconstruir essa agenda e pede que 
Walquiria exponha seu ponto de vista, mas coloca que houve 
um problema real de gestão executiva. Bárbara de Souza lembra 
que ele tem se reunido com outros Conselhos. Fernanda Braga 
frisa que vai reconstruir a agenda bimestral.  Sobre espaço físico 
e infra estrutura do Conselho Fernanda fala da possibilidade de 
uma sala no Complexo; a que era de Projetos. Lembra que não 
temos, como Secretaria, infraestrutura suficiente, mas que fará o 
possível para disponibilizar um computador e preparar esta sala 
para isso. Walquiria e o restante do Conselho aplaudem sua fala. 
Fernanda fala que para reuniões maiores poderemos usar outros 
espaços como a Biblioteca ou o auditório. Walquiria destaca a 
importância de termos um espaço onde as pessoas possam nos 
procurar. Fernanda fala de selo de reconhecimento do Conselho 
em relação às Instituições da Sociedade Civil, propondo já um 
mapeamento. Lembra que precisamos nos lançar mais à rua para 
que a cidade nos conheça. Walquiria pergunta sobre a possibili-
dade de um informe, uma publicação. Marilena Mattos acha caro. 
Conselheira Ana Lucia fala de grupos temáticos, Fernanda lembra 
das câmaras setoriais. Mãe Lucia levanta que devamos dividir o 
ComArte em grupos temáticos para maior aproximação com as 
questões da cidade e aprofundar nossas ações. Observa que a mo-
bilização é difícil, mas que as câmaras setoriais podem estar mais 
próximas das pessoas sem precisar do deslocamento delas até o 
Conselho. Ana Lucia lembra que ocorrem inúmeros problemas na 
cidade que são da ossada da cultura. Cita que a quinze dias uma 
pessoa de candomblé foi discriminada pela forma a qual estava 
vestida. Que esses problemas e outros têm haver com a Cultura 
e o Conselho deve estar atento a isso. Que é muito importante 
que as câmaras sejam instituídas para que possamos combater de 
forma mais precisa os problemas que surgem dentro da sociedade. 
Beto pergunta sobre o objeto dos grupos temáticos. Mãe Lucia 
diz que o grupo fará pesquisa e caso identifique algum problema, 
intervir. Marilena disse que não entendeu plenamente, e pergunta 
o que deveríamos fazer. Mãe Lucia diz que a partir do problema 
possa ser criada uma interface entre os conselhos. Citou um prob-
lema que houve no Complexo, outro ocorrido numa escola e que 
isso deveria ser visto pelo Conselho.  Fernanda lembra que cada 
um pense também em suas atribuições. Que é preciso verificar os 
Conselheiros faltosos. Fernanda fala de homenagem e chancela 
para Instituições Culturais, sugere homenagear com placas de 
reconhecimento. Conselheira Ana Lucia enfatiza a importância 
desse tipo de reconhecimento. Zilmar sugere que sejam seguidos 
os trâmites legais, primeiro cadastramento, visita e depois a cer-
tificação. CNPJ não será obrigatório. Beto lembra do indicativo 
federal. Conselheira Sueli Costa propõe Regulamento com tudo 
que foi dito, após aprovação, abre-se inscrição. Fernanda lembra 
que não temos carro, e que devemos criar uma agenda para visi-
tação.  Bárbara sugeriu identificação. Arlei propõe certificação 
para instituição e para ações. Arlei diz que pode ser produzido 
crachá, pedido via ofício. Conselheira Ana Lucia informa que dia 
20 Às 15h haverá uma agenda com Jean Wilham, na  Av Getúlio 
de Moura, lote 09 qd 01 ao lado da pensão da Carina. Ronaldo 
informa plebiscito popular pela reforma política, implementado 
pelos movimentos sociais, para maiores informações acessar o 
site www.plebiscito.constituinte. Conselheira Marilena Mattos 
agradece a todos, reflete sobre a responsabilidade de nosso papel 
de conselheiros, entendendo que a Secretaria e o Conselho fazem 
devem caminhar como um só. Frei Tatá informa sobre a camin-
hada Contra a Intolerância Religiosa, dia 21 de setembro, con-
centração às 10h, no posto 6, em Copacabana. Informa também 
que Terça Feira, às 19 horas na associação de Moradores AMAR 
MERITI, espaço administrado pelo Evandro, haverá uma reunião 
dos organizadores do samba da Matriz e, estão convidando mem-
bros do conselho. Sem mais a eu, Roberto Gaspari escrevi esta ata, 
subscrevo-me pela presente e a presidente Fernanda Braga assina.

Fernanda Braga
Secretária de Cultura

Presidente da primeira metade do Biênio 2014-2015
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte
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Ata da 35 ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 06 de outubro de 2014.

Ao sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, as 
18:30, na presença dos abaixo assinados, conselheiros titulares e 
suplentes, representantes da sociedade civil, eleitos na III Con-
ferência Municipal de Cultura de São João de Meriti, e indicados 
pelo poder público, Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza 
Freitas, na Avenida Automóvel Clube, 206, Centro, São João de 
Meriti, foi  realizada a 35ª reunião dos Conselheiros Municipais 
de Cultura, Arte e Cidadania – ComArte, biênio 20144-2015. Es-
tiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titu-
lares: 1. Roberto Gaspari, 2. Walquiria de Souza Santos, 3.Ana 
Lúcia Ferreira, 4. Glória Maria de Anchieta, 5. Zilmar da Costa 
Duarte, 6. Roberto Gaspari, 7. Athaylton Jorge Monteiro Loba-
to (Frei Tatá) e os suplentes 8. Ronaldo Torres Braga, 9. Jorge 
Antônio da Silva. 10. Leni Felicia. 
A primeira chamada aconteceu às 18:40, a segunda às 18:54, 
quando a reunião começou, na ausência da presidente a reunião foi 
dirigida e secretariada pelo secretário Roberto Gaspari. Logo no 
inicio, o poeta Lasana Lukata trouxe uma denúncia feita pelo po-
eta Evandro Batista Júnior, a respeito dos plágios cometidos pelo 
senhor Noventino Antônio Freitas de Oliveira (Toni Manero), em 
caráter de reincidência. Segundo relato o senhor Toni teria pedido 
perdão na internet na vez anterior. Logo após seguiu-se a sugestão 
de pauta. Informes sobre o nosso SMC; Adesão ao SNC; Perfil 
do ComArte no facebook; Reunião com o Prefeito; Organização 
do FLIDAM, A Conselheira Marilena Mattos da Casa de Claudia 
propõe atividade cultural grafitar o Complexo. Sobre o FLIDAM, 
Conselheiro Ronaldo Braga que esteve em reunião com Rodney, 
(curador do FLIDAM) e apresentou a lista de convidados. Ron-
aldo Braga relata falta de estrutura. Ana Lúcia diz que a estrutura 
vai ser menor; com atropelos e sobrecarga por falta de logística e 
centralização.  Ela propõe uma reunião extraordinária urgente do 
FLIDAM com o Conselho de Cultura, para que nos articulemos 
melhor com a organização da Feira para dirimir possíveis arestas 
e ter esclarecimentos. Lasana Lukata destaca que possa ser uma 
possível distância entre o acadêmico e o popular. Ana Lucia dest-
aca que falta uma divisão de tarefas com grupo maior e mais de-
talhado. Frei Tatá fala que o CEDINE não tem barracas, que pre-
cisamos de pelo menos 06 barracas. Dia 27, tem a apresentação do 
Evento Cartola no Centro Cultural, é necessário pedir de ônibus à 
Fernanda, ou ao Paulinho, pois precisamos trazer pessoas do Rio 
de Janeiro. Pergunta como estão as negociações com os artistas 
locais? Estão articulando trazer Jorge Aragão, e os locais? Não te-
mos grana, o que fazer?  Frei Tatá declara que está sobrecarregado 
que é difícil para ele organizar tudo, missa, culto e lavagem e out-
ros. Conselheira Ana Lucia destaca que é exatamente esse o prob-
lema (centralização); Roberto Gaspari destaca a necessidade de 
um termo de cooperação técnica onde as responsabilidades serão 
compartilhadas; Conselheira Ana Lucia aponta dificuldades na 
continuidade e na comunicação;  Frei Tatá fala de medo do cresci-
mento do FLIDAM, de um possível apoio da Rede Globo, mas 
que isso pode gerar mais  desencontro.  Conselheira Zilmar Duarte 
pergunta sobre filmagem/registro de palestras sobre Bibliotecas; 
Ana Lucia chama atenção para evitar falas desencontradas; Con-
selheira Walquiria de Souza retoma necessidade de valorização 
do pessoal da cidade. Esteve procurando forma de aproximação 
e percebeu que na verdade não há desejo por parte da Academia 
de Letras em formar uma parceria.  Frei Tatá, fala do grupo afoxé 
Guerreiros de Odé;  Ana Lucia relembra que o grupo contribuiu 
muito com a feira do ano passado e que não deve ser esquecido. 
Walquiria de Souza fala da necessidade de aproximação da feira 
com a sociedade civil;  Lasana relembra o fato de uma escritora 
que viu seus livros jogados e questionou; Bárbara destaca que 
muitas vezes os horários não são compatíveis com a participação 
do povo;  Walquiria de Souza fala da antecedência da divulgação 
e da aproximação com o universo escolar; Proposta de antecipar 
o FLIDAM nas escolas; Sobre a reunião com o prefeito Walquiria 
pede para incluir na Pauta o tema " Cadê a Escola Técnica, " cu-
jas obras ainda não foram iniciadas. Ressaltou a importância da 
Escola para a cidade e para a cultura, pois temos possibilidade 
de acolhermos cadeiras de formação sobre museus, um espaço 
de teatro, temas que muito interessam a cultura. Outros temas de 
pauta seriam sobre o Museu Marinheiro João Candido, Espaço 
para escolinha de Samba (Matriz de São João), infraestrutura da 
sala do Conselho de Cultura, continua a conselheira. A reunião fi-
nalizou com os seguintes encaminhamentos: 1. Produzir uma carta 
com as provas cabíveis sobre o plágio, e exigir que sejam tomadas 
medidas cabíveis; 2. Encaminhar ao prefeito, de preferência na 
nossa próxima reunião com ele; 3. Notificar à Secretaria Estadual 

de Cultura e ao Ministério da Cultura; 4. Notificar às Academias 
de Literatura da Baixada Fluminense; 5. Publicitar as ações do 
Conselho; Eu, Roberto Gaspari secretariei e presidi a reunião, 
subscrevo-me pela presente e a presidente Fernanda Braga assina.

Fernanda Braga
Secretária de Cultura

Presidente da primeira metade do Biênio 2014-2015 
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte

Ata da 40 ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 18 de agosto de 2015.

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e 
quinze foi realizada a 40ª reunião dos Conselheiros Municipais de 
Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indica-
dos, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, Ave-
nida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Estiveram 
presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titulares: 1. 
Manoel Domingues Abreu, 2. Carla Paixão, 3. Jorginete Costa da 
Silva, 4. Marcos Paulo da Silva Goes, 5. Zilmar da  Costa Duarte, 
6. Glória Maria de Anchieta, 7. Anderson D’ Assis, 8. Marilena 
Mattos Andrade, 9. Athaylton Jorge Monteiro Lobato (Frei Tatá) e 
os suplentes 10. Bárbara Cristina Barbosa Villas Boas; 11. Bárbara 
Cristina de Souza Nogueira, 12. Ronaldo Torres Braga, 13. Márcia 
Eliane Fábio, 14. José Carlos Arakem, 15. Arlei de Souza.
A reunião foi aberta pela Conselheira Jorginete Costa que sec-
retariou a reunião.  Esta justificou a ausência da presidente, que 
está de licença maternidade.  Também a secretária Sueli não pode 
comparecer por motivos particulares.  O Suplente Arlei de Souza 
apresentou a pauta que foi:  Atualizações sobre o site do Conselho, 
sobre o Certificado de Entidade Cultural e sobre o Pacto Federa-
tivo e a eleição da presidência do ComArte. Arlei de Souza con-
tinua contextualizando sobre os principais avanços e sobre a im-
portância do Pacto Federativo para as políticas culturais da cidade 
e ele se responsabiliza em passar por email, para os conselheiros, 
os seguintes documentos: Cópia do Pacto Federativo, Projeto de 
Lei 2009/2015, Editais abertos pelo Minc, Cópia do Plano Mu-
nicipal de Cultura, e o link do site do Conselho.  O Suplente Arlei 
de Souza continua resumindo a importância da visita do ministro 
para cidade. A Conselheira Marilene Mattos aponta dúvidas sobre 
os Editais abertos pelo Ministro da Cultura cerimônia em nossa 
cidade. O Suplente Arlei de Souza procede a explicação.  Sobre 
a presidência do ComArte foi decidido que a sociedade civil se 
encontraria em outro momento para escolher um presidente, en-
tre eles. O Conselheiro Marcos Paulo informa que a Conferên-
cia poderia ser no fim deste ano ou no início do próximo ano e 
que esta informação está de acordo com o Plano Municipal de 
Cultura.  Ficou aprovado que as reuniões do Conselho passariam 
para as quintas feiras da segunda semana de cada mês, de 19:00 
as 21:00 horas.  Foi decidido que o ComArte criaria uma frente de 
apoio para ajudar ao Museu João Candido, composto pelas consel-
heiras Jorginete Costa, Carla Paixão e a suplente Bárbara Souza.  
Frei Tatá ficou de escrever uma carta de apoio ao museu, para o 
ConArte ratificar. Sem mais o Suplente Arlei de Souza, agradeceu 
presença de todos e encerrou a reunião.  Eu secretária Sueli Costa 
redigi esta ata e subscrevo-me pela presente e a presidente Fer-
nanda Braga assina.

Fernanda Braga Ferreira
Subsecretária de Cultura

Presidente da Primeira Metade do Biênio 2014-2015
Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 

Meriti – ComArte

Ata da 41 ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 24 de agosto de 2015.

Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e 
quinze foi realizada a 41ª reunião dos Conselheiros Municipais 
de Cultura, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e in-
dicados, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, 
Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Es-
tiveram presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titu-

lares: 1. Zilmar da Costa Duarte; 2. Walquiria de Souza Santos; 3. 
Ana Lucia Ferreira; Carla Oliveira da Paixão; 7. Marilena Mattos 
Andrade e os suplentes 8. Bárbara Cristina Barbosa Villas Boas; 
9. Bárbara Cristina de Souza Nogueira, 10. Ronaldo Torres Braga; 
e como convidado João Griost.  
Esta reunião é de caráter extraordinário e foi expressamente con-
vocada para eleição do presidente do ComArte, para a segunda 
metade do biênio 2014 / 2015, tendo sido escolhida para secretar-
iar a reunião a Conselheira Walquiria de Souza.  Esta, tendo sido 
eleita, anteriormente para a presidência, abre mão de seu mandato. 
Após caloroso debate e muitos pedidos para que a Conselheira 
Walquiria de Souza não abdicasse de seu cargo, esta afirmou estar 
bem certa que este não era seu momento para enfrentar tanta buro-
cracia (referência aos marcos legais das políticas de cultura) e que 
gostaria de um recomeço junto ao ComArte apenas como Consel-
heira titular e indicou seu suplente Ronaldo Torres, para ocupar 
a presidência, o qual ela fez questão de enfatizar que este é fre-
quentador assíduo das reuniões do ComArte. A Conselheira Zil-
mar Duarte tomou a palavra lamentando a decisão irrevogável da 
Conselheira Walquiria, pois considera que a mesma detém grande 
conhecimento sobre a Subsecretaria de Cultura e sobre o ComArte 
e que ela também possui um forte espírito de luta.  A conselheira 
Zilmar Duarte continua informando que na Conferência ela indi-
cou a Conselheira Ana Lúcia para presidência do ComArte, por se 
tratar de pessoa com grande conhecimento das normas estabeleci-
das por pelo ComArte e que está possui muita garra na busca de 
melhorias, por isso, agora renova o convite, entretanto, novamente 
a Conselheira Ana Lucia recusou.  Neste momento a Conselheira 
Zilma Duarte foi surpreendida com a pergunta da Conselheira 
Marilena Mattos, a qual questionou porque ela não se candidatava 
a presidência? Esta explicou que ainda se achava inapta para tal 
cargo e, sugeriu que, caso a Conselheira Ana Lucia fosse eleita, 
muitos, inclusive a própria, poderia ter maiores esclarecimentos 
sobre os documentos do ComArte que aquela tanto domina.  Então 
imediatamente a Conselheira Marilena Mattos propôs ao ComArte 
que votasse na Conselheira Zilmar Duarte para presidência e em 
poucos minutos ela foi eleita por unanimidade.  A Conselheira Zil-
mar Duarte estava insegura com a nova função, mas a Conselheira 
Walquiria a tranquilizou, dizendo que como professora de Artes 
Cênicas, hoje havia ministrado em uma de suas turmas o seguinte 
ensinamento “As conquistas são como a leitura, elas vem com o 
tempo”.  A Conselheira Zilmar Duarte agradeceu aos presentes 
pelo voto de confiança e alegou que após uma eleição por una-
nimidade sentia-se na obrigação de aceitar a incumbência  e que 
tentaria ao máximo desempenhar com muito afinco a função de 
Presidente do ComArte de São João de Meriti.  Como nada mais 
houvesse a tratar, eu, Sueli Costa, redigi esta Ata e subscrevo-me 
pela presente e a presidente Zilmar da Costa Duarte assina.

ZILMAR DA COSTA DUARTE
Presidente da Segunda Metade do Biênio 2014-2015

Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 
Meriti – ComArte

Ata da 42 ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, realizada 
em 10 de setembro de 2015.

Ao décimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze 
foi realizada a 42ª reunião dos Conselheiros Municipais de Cultu-
ra, Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, 
no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, Avenida 
Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti. Estiveram 
presentes, conforme Lista de Presença em anexo: os titulares: 1. 
Manoel Domingues Abreu, 2. Carla Paixão, 3. Jorginete Costa da 
Silva, 4. Fernanda Braga Ferreira, 4. Zilmar da  Costa Duarte, 5. 
Glória Maria de Anchieta, 6. Marilena Mattos Andrade, 7. Athayl-
ton Jorge Monteiro Lobato (Frei Tatá) e os suplentes 8. Bár-
bara Cristina Barbosa Villas Boas; 9. Bárbara Cristina de Souza 
Nogueira, 10. Ronaldo Torres Braga, e os convidados João Griots 
e Rosimere da Instituição Casa Manoel Gonçalo.
A reunião foi aberta pela presidente Zilmar Costa as 19:00 hs, e 
Sueli Costa secretariou. Seu principal tema foi o lançamento dos 
Editais de Cultura na cidade, quando da vinda do Ministro Juca, 
em 05 de agosto; Fernanda Braga iniciou a reunião explicando que 
os Editais lançados na cidade não eram específicos para baixada, 
portanto são de ampla concorrência para todo Brasil, tanto para 
pessoas física, como jurídicas.  Os editais estavam abertos para 
qualquer instituição do país que quisesse participar, desde que at-
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endesse ao pré-requisitos do Edital, sendo um dos principais era 
ser “Ponto de Cultura”.   Explicou que alguns Editais eram bem 
populares, assim como o Edital “ Premio de Cultura Afro 2015”.  
Aconselhou aos conselheiros a ler os editais e procurar aqueles 
que eles pudessem concorrer com suas instituições. Após outras 
explicações a conselheira Fernanda Braga ficou de verificar a pos-
sibilidade de integrar os pontos de cultura da cidade, construindo 
assim uma rede de cultura. Foram colocadas várias dúvidas pelos 
Conselheiros, tais como: O que é necessário para ser Ponto de 
Cultura?: Quais são os benefícios? A presidente Zilmar Costa res-
saltou a importância de se construir uma base de dados da cultura 
e suas instituições, automaticamente retomando os trabalhos do 
Certificado de Entidade Cultural do Município A  Secretária Sueli 
Costa ressalta que o projeto do Certificado de Entidade Cultural 
não está se desenvolvendo.  Fernanda continua informando que o 
Edital que a cidade pode participar é o que trata da modernização 
em bibliotecas públicas e que nos próximos dias teria uma reunião 
com o prefeito, onde o assunto era uma das pautas.  Continua con-
textualizando que redução da Secretaria de Cultura da cidade, para 
Sub secretaria, reduz as chances de concorrer a editais. Outro tema 
para a pauta com o prefeito é sobre a lei do Artista de Rua, pois 
segundo informe da visitante Rosimere os artistas estavam sendo 
impedidos de se apresentar no município sem prévia autorização 
da prefeitura e segundo a visitante, este ato fere os preceitos da 
Lei do Artista de Rua, que salvaguardadas as exigências da lei, o 
artista tem o direito de se apresentar nos logradouros livremente.  
A Secretária Sueli informa que o Acordo de Cooperação entre o 
Ministério da Cultura e o município está assinado e continua ex-
plicando que este é um dos passos mais importante para consoli-
dação dos marcos regulatórios da política cultural da cidade.
Frei Tata reivindica uma moção para o Terreiro de Pai Marcos, 
pois este está fazendo 50 anos de atividade.  Fabiana informa que 
isto tem que ser uma deliberação do Conselho.  Como haviam 
03 (três) atas para serem aprovadas, foi sugerido por Fernanda 
Braga que as atas fossem enviadas por e-mal para possíveis alter-
ações do Conselho e reenviadas para a secretária Sueli, fazer as 
devidas alterações.  O que foi aprovado pelo Conselho, pois foi 
consenso de todos que este processo agilizaria as reuniões.  Frei 
Tata delibera sobre a dificuldade de se fazer cultura na cidade, fala 
dos problemas com a implantação do Museu João Cândido e das 
dificuldades do FLIDAM e contextualiza sobre a falta de apoio 
dos empresários que não entendem as necessidades da cultura da 
cidade. Sueli Costa, Zilmar Costa e João Griots ficam de se en-
contrar para atualizar o Plano Municipal de Cultura.  João Griots 
fala da necessidade dos outros artistas da cidade estarem cientes 
do que acontece na política cultural da cidade.  Sueli responde 
que as reuniões do ComArte são abertas e todos podem participar, 
assim mesmo João Griost ficou de criar um grupo no WhatsApp, 
Fernanda Braga sugeriu criar o grupo no Facebook.  Assim, sem 
mais a reunião foi encerrada.  Eu secretária Sueli Costa redigi  esta 
ata,  subscrevo-me pela presente e a presidente  Zilmar da Costa 
Duarte assina.

ZILMAR DA COSTA DUARTE 
Presidente da Segunda Metade do Biênio 2014-2015

Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 
Meriti – ComArte

Ata da 43ª  reunião do Conselho Municipal de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, a ser realizada em 8 de outubro 
de 2015.

Ao oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, 
as 18:30, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, 
Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti na pre-
sença dos suplentes e Conselheiros Municipais de Cultura, Arte e 
Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, os  titulares: 
1.  Sueli Regina Costa de Salles, 2. Marilena Mattos de Andrade, 
3. Glória Maria de Anchieta, 4. Zilmar da Costa Duarte, e os su-
plentes 5. Bárbara Cristina de Souza Nogueira; 6. Bárbara Cristina 
Barbosa Villas Boas.

Foi feita a primeira chamada para início da reunião as 19:00 hs.  
Quinze minutos depois,  as 19:15 foi feita a segunda chamada e 
confirmada a falta de "quorum".  A presidente do Conselho Zilma 
Costa determinou o cancelamento da reunião, como previsto no 
Regimento Interno do ComArte, antes, porém, agradeceu a pre-
sença dos conselheiros que ali estavam. Informa que devido à 
falta de "quorum" não será possível dar continuidade à reunião.  
A Secretária Sueli Costa justificou a ausência da conselheira Fer-

nanda Braga.    redigiu esta Ata, subscreve-se pela presente e a 
presidente Zilmar da Costa Duarte assina.

ZILMAR DA COSTA DUARTE
Presidente da Segunda Metade do Biênio 2014-2015

Conselho Municipal de Cultura, Arte e Cidadania de São João de 
Meriti – ComArte

Ata da 44ª  reunião do Conselho Municipal de Cultura, Arte 
e Cidadania de São João de Meriti, a ser realizada em 10 de 
dezembro de 2015.

Ao décimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 
as 19:00, no Complexo Cultural Kenedi Jaime de Souza Freitas, 
Avenida Automóvel Club, 206, Centro, São João de Meriti na 
presença dos suplentes e Conselheiros Municipais de Cultura, 
Arte e Cidadania de São João de Meriti, eleitos e indicados, 
os titulares: 1. Manoel Domingues Abreu, 2. Marcos Paulo da 
Silva Goes, 3. Glória Maria de Anchieta, 4. Sueli Regina Costa 
de Salles, 5. Ana Lucia Ferreira, 6. Jorginete Costa da Silva, 
7.  Maria do Rosário Santos, 8. Zilmar da Costa Duarte, 9. 
Carla Oliveira da Paixão, os suplentes 10.   Bárbara Cristina de 
Souza Nogueira, 11. Glória Duarte, 12. Bárbara Cristina Villas 
Boas, e como visitante Marina Teixeira Gonçalves (estudante de 
mestrado em ciências humanas da UFRRJ).
A reunião começou as 19:00 horas com previsão de término para 
as 21:00 horas. A secretária Sueli Costa justificou a ausência 
Athaylton Jorge Monteiro Lobato (Frei Tatá) que estava realizan-
do uma missa e apresentou a principal pauta que era ler e aprovar 

Atas remanescente de reuniões passadas, que ainda não tinham 
sido aprovadas por diversos motivos.  Foram lidas as atas 37, 38, 
39, 40 e 41 e feitas as devidas ressalvas.  Conselheiro Marcos 
Paulo se pronuncia dizendo que a leitura das atas tomou 1:30 
horas do tempo da reunião, posicionando-se contra esta rotina, 
pois a mesma toma muito tempo, deixando pouco tempo para 
discussão de outros temas relevantes. Diz que temos de deixar 
de ser burocráticos e agir mais como Conselho, interferindo com 
relevância nas políticas Culturais da Cidade.  Verbaliza que o 
ComArte não tem expressão política e que a sociedade civil pre-
cisa voltar para escola e aprender sobre atuação de Conselho, já 
que esta é quem tem maior poder de interferência política e não o 
poder público.  Conselheira Ana Lucia responde que a leitura das 
atas no início de cada reunião é norma do ComArte e não pode 
ser abolida. Zilmar Costa verbaliza que muitos Conselheiros são 
inexperientes na função e precisam de ajuda do poder público, 
principalmente capacitação. Reitera que a última capacitação que 
o Conselho participou foi incipiente.  Continua afirmando que 
é preciso dar continuidade as ações do Certificado de Entidade 
Cultural e pergunta sobre as identificações dos conselheiros. O 
Conselheiro Marcos Paulo, se propõe, na qualidade de cidadão, 
a ajudar com orientações a sociedade civil. Este ficou de agendar 
uma data para o próximo ano.  Assim, sem mais a reunião foi en-
cerrada.  Eu secretária Sueli Costa redigi esta ata, subscrevo-me 
pela presente e a presidente  Zilmar da Costa Duarte assina.
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Subsecretária de Cultura
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