
 

 
 

Assessoria Técnica da Comissão de Cultura  
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

 
Relatório do Encontro com Trabalhadores da Cultura 

na Região Metropolitana II/Leste Fluminense em São Gonçalo  
29 de junho de 2019.  

 
 

Compuseram a mesa: Deputado Estadual Eliomar Coelho – presidente da          
Comissão de Cultura da ALERJ; Carlos Ney Ribeiro - Secretário Municipal de            
Cultura e Turismo de São Gonçalo e Rafaela C. de Lima - Fórum de Cultura de                
Maricá.  
 
Presentes do poder público e da sociedade civil : Márcio Tadeu Costa, Marlene            1

Costa, Alessandra Maia Ramos e Marquinho Ramos - Assessores do Deputado           
Estadual Waldeck Carneiro, membro da Comissão de Cultura da ALERJ, todos de            
Niterói; Marilyn Pires - Fórum Gonçalense de Cultura - São Gonçalo; Alberto Sena             
- Cine Tamoio e Coletivo Ponte Cultural - São Gonçalo; Marcos Moura - Coletivo              
Ponte Cultural - Itaboraí; Josemar - Emancipa São Gonçalo; Luciano C. Tardock -             
Memória de São Gonçalo; Janaína Bernardes - Conselho Municipal de Cultura de            
Niterói; Matheus Gomes Lima - Associação de Moradores para o Desenvolvimento           
de Neves - São Gonçalo; Dennys Henrique M. Nunes - Fundação Municipal de             
Educação - Niterói; Kassia Rapella - Roda Cultural de Alcântara - São Gonçalo;             
Cecília Mattos Setubal - Página Fatos e Ideias/São Gonçalo na Luta - São             
Gonçalo; Rafael Abreu - PC do B - São Gonçalo; Victor Rosa - Gnosis Cultural -                
São Gonçalo. 
 
  
Objetivos, pauta e assuntos abordados: 
 
1. Abertura da reunião: O Deputado Estadual fala dos objetivos da reunião, à             

saber: 
● Escutar e conhecer as demandas, as necessidades culturais e as propostas           

da região do Leste Fluminense (que abrange os municípios de São           
Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito) que tem mais de            
2.000.000 (dois milhões) de habitantes.  

1  Não foi possível identificar todos os nomes que constam na lista de presença. Igualmente para os 
endereços eletrônicos.  
 



● Fortalecer, consolidar e efetivar plenamente a Lei nº 7035/2015 que: “Institui           
o Sistema Estadual de Cultura (...), o Programa Estadual de Fomento e            
Incentivo à Cultura e (...) as Diretrizes e Estratégias do Plano Estadual de             
Cultura.” e os seus componentes, Conselho Estadual de Políticas Culturais,          
Plano e Fundo Estadual de Cultura. Assim como fortalecer e estruturar           
legalmente e legitimar os fóruns regionais de cultura como instrumentos do           
Sistema Estadual de Cultura - SIEC. 

● O presidente, Eliomar Coelho, solicitou que os municípios, agentes e          
gestores culturais mandem as suas agendas e atividades para a Comissão           
de Cultura através do e-mail comissaocultura.alerj@gmail.com, para que haja         
divulgação na página da mesma no Faceboook, além de a “curtirem” através            
do endereço https://www.facebook.com/ComissaoCulturaALERJ/ .  
 

2. Em resumo os participantes abordaram os seguintes assuntos :  2

 
2.1. Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC: assim como foi registrado em             
outras reuniões regionais, diversos participantes da sociedade civil afirmaram não          
reconhecer o processo eleitoral que começou a ser feito em fins de 2018, assim              
como externaram preocupações com a convocação e divulgação feita pela SECEC           
(edital publicado em 06/06/2019) de eleições complementares para a recomposição          
do colegiado. 
 
2.2. Necessidades de estabelecer parcerias e trocas entre os agentes e           
gestores culturais dos municípios da região, uma vez que mesmo tendo           
diferentes perfis socioeconômicos e populacionais, - como, por exemplo, São          
Gonçalo, que tem cerca de 1.200.000 (hum milhão e duzentos mil) habitantes e             
Maricá, com cerca de 200.000 (duzentos mil) - existem demandas e necessidades            
comuns referentes às artes e à cultura. E para além das demandas as parcerias              
regionais são sempre saudáveis.  
 
2.3. A Comissão de Cultura da ALERJ deveria contribuir para a sensibilização            
e/ou convencimento de parlamentares e gestores culturais locais, em         
municípios que não possuem nem os seus sistemas municipais de cultura           
e/ou de um dos componentes do chamado CPF do setor: Conselho, Plano ou Fundo              
Municipal de Cultura, como Maricá, Itaboraí e Tanguá.  
 
2.3.1. Nessa mesma seara, foi criticada a falta de diálogo de gestores públicos de              
diversos municípios da região com os agentes culturais e dado como exemplo a             

2 Os assuntos foram resumidos conforme a capacidade de registro manual da assessoria técnica durante               
o encontro. Observada esta limitação, alguns assuntos não foram totalmente registrados e estão dispostos              
conforme a ordem de apresentação no encontro. Quando ocorrer mais de uma citação ou abordagem, elas foram                 
agregadas, conservando os pontos divergentes. 
 
 

mailto:comissaocultura.alerj@gmail.com
https://www.facebook.com/ComissaoCulturaALERJ/


própria falta de presença em fórum como esses. Quanto a este último assunto, foi              
informado pelo presidente, que em todos as nossas reuniões regionais os           
municípios são oficiados formalmente.  
 
2.4. Em São Gonçalo já foram aprovadas duas leis, a do Sistema e a do Plano                
Municipal de Cultura em um processo iniciado em 2009 e finalizado em 2017 (de              
elaboração, articulação e aprovação). Falta, no entanto a criação, conforme prevê a            
lei, do Fundo Municipal de Cultura. Em 15 de julho acontecerá a renovação do              
Conselho Municipal de Cultura e até o momento de realização dessa reunião            
regional haviam poucas inscrições da sociedade civil. 
 
2.5. Ainda sobre este município, foram abordadas uma série de assuntos           
específicos e debatidos entre o Secretário Municipal de Cultura, Carlos Ney           
Ribeiro e os agentes culturais locais presentes, tais como: a situação do Teatro             
Municipal (que está pronto há cerca de dois anos, mas nunca foi inaugurado e não               
está ainda sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, entre outros              
pontos como a conservação predial, a adequação para atividades específicas etc);           
Lona Cultural de Alcântara, cuja reinauguração está prevista para 27 de julho do             
corrente; fechamento da biblioteca/centro cultural “Lavourão”; solicitação de uma         
audiência dos movimentos culturais do município e o prefeito, José Luiz Nanci, etc. 
 
Sobre esse último ítem, o Fórum Gonçalense de Cultura nos enviou e segue em              
anexo uma carta que foi apresentada pela sociedade civil aos então candidatos, e             
que segundo os mesmos sintetiza as reivindicações do setor cultural no município.  
 
2.6. A Fazenda Colubandê, que é um patrimônio cultural do município de São             
Gonçalo, mas é um próprio estadual e que é uma das principais demandas culturais,              
resultou no movimento Coletivo Fazenda Colubandê - Quem Ama Cuida que           
também nos enviou um documento que segue em anexo.  
 
2.7. Os orçamentos municipais para o setor são pequenos e fictícios, não            
dando conta das necessidades referentes a difusão cultural, preservação e          
conservação do patrimônio histórico etc, de modo que os recursos não chegam na             
ponta.  
 
2.8. Foi pontuada a questão da falta de programas e projetos voltados para a              
juventude da região, sobretudo a periférica e de baixa renda. E para discutir o              
assunto foi sugerida pelo presidente da Comissão, deputado estadual Eliomar          
Coelho, a realização de uma audiência pública conjunta com a Comissão           
Especial de Juventude, presidida pela deputada estadual Dani Monteiro, que é           
também membro titular da Comissão de Cultura, para discutir Geração de Trabalho            
e Renda, Formação Cultural e Técnica para a Juventude.  



 
2.9. Mobilidade Urbana: outro tema abordado, que atinge a juventude, mas não só             
essa faixa etária, é a questão dos transportes. A região é muito grande e mesmo               
dentro de municípios, como São Gonçalo, existem diferentes realidades e          
problemas na oferta de transportes. Embora não seja um tema específico da cultura,             
mas a afeta, uma vez que limita o acesso aos equipamentos e projetos culturais.              
Foram sugeridas soluções como Lei do Passe Livre e oferta de ônibus cultural como              
existe para a Educação etc.  
 
2.10. Rodas de rima e manifestações culturais em praças e logradouros           
públicos: como também foi relatado em outras regiões, agentes culturais falaram           
de proibições, seja pela Guarda Municipal, seja pela Polícia Militar de atividades            
culturais em ruas e praças. Em alguns casos os eventos estavam autorizados, mas             
foram impedidos de realizar. No caso municipal, o secretário Carlos Ney ficou de             
tomar providências, especialmente sobre a Roda Cultural de Alcântara. Do ponto de            
vista estadual, o presidente Eliomar Coelho pontuou que é um tema que está na              
agenda da Comissão, inclusive solicitando mediação do presidente da ALERJ,          
deputado André Ceciliano, junto ao governador Wilson Witzel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Anexo 1 

 

Carta da Cultura de Gonça 

Para os Senhores José Luiz Nanci e Dejorge Patrício da Silva 

Candidatos a Prefeito de São Gonçalo – Gestão 2017 a 2020 
 
  
Representantes de vários segmentos artísticos e culturais da cidade gonçalense, entre artistas,             

gestores, produtores, animadores, conselheiros e agentes culturais, arte-educadores,        
pesquisadores e lideranças da área cultural, representantes de instituições, entidades e           
movimentos livres, ressaltam: Esse documento é fruto de acúmulos de debates dos recentes             
quinze anos, a partir da criação da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação de Artes São                
Gonçalo-FASG (em 2001), e em especial, de encontros ao longo desse pleito eleitoral em              
2016. 
  
Diante da população com mais de um milhão de habitantes, e o atual quadro de oferta cultural                 
na cidade (pouquíssimos equipamentos culturais, baixo orçamento e fontes de financiamento,           
centralização da mínima agenda cultural no centro da cidade, ausência de programas e linhas              
de editais setoriais, insuficiência de pessoal técnico/qualificado para atuar no setor), é urgente             
a adoção de medidas de gestão cultural. A cidade tem urgência de potencializar sua “prata da                
casa”, na execução de políticas culturais de médio e longo prazo, buscando parcerias             
fundamentais no grau de exigência que o tamanho da nossa população apresenta e merece. 
  
É preciso ultrapassar a escrita dos projetos no papel, para as práticas cotidianas de modo               
concreto e exeqüível, com continuidade. Não cabem mais ações culturais eventuais ou            
paliativas, de curtíssimo prazo, que não favorecem a efetivação de políticas públicas. Ações             
concretas de políticas públicas para cultura gonçalense, que colaborem para fortalecer os            
vínculos e laços de pertencimento na cidade, e auto estima de nossa população, são urgentes! 
  
Do conjunto de propostas a serem desenvolvidas, através da Secretaria Municipal de            
Cultura/FASG, enfatizamos a necessidade da aprovação, publicação, e seqüente medidas para           
efetivação do Plano Municipal de Cultura de São Gonçalo, na soma do seu conjunto de               
diretrizes, já amplamente discutidos. Fazer cumprir o Plano Municipal de Cultura – PMC,             
como prevê o Sistema Municipal de Cultura (Lei nª 569/2014, publicação D.O em 07 de               
fevereiro de 2014), é prioridade para a próxima gestão da Prefeitura gonçalense. 
  
Norteando as discussões que fundamentam o presente documento, propomos         
compromisso do Sr. candidato a Prefeito, em especial, para as seguintes ações previstas no              
Plano Municipal: 
  



1) Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura/Fundação de Artes de          

São Gonçalo - FASG, integradas; 

2) Equipe técnica da área (cultural e artística) para atuar na Secretaria            

Municipal de Cultura/FASG, com especial atenção para titular qualificado na          

área cultural; 

3) Aplicação de novos mecanismos de financiamentos para cultura         

municipal; 

4) Adoção de orçamento para Secretaria Municipal de Cultura/FASG,         

compreendendo no mínimo, 1% da receita anual da Prefeitura; 

5) Revitalização dos atuais equipamentos de cultura, e projeção de          

construção de novos, observada sua distribuição nos distritos da cidade; 

6) Descentralização das ações e atividades culturais nos distritos, a bem de            

promover o pleno acesso à cultura, em especial, nas áreas periféricas e mais             

carentes da cidade; 

7) Apoio, fomento e incentivo às manifestações culturais locais a partir de            

contratação de projetos e atividades, mediante seleção pública; 

8)       Circulação mensal da agenda cultural gonçalense; 

9) Criação de um acordo entre as pastas de Cultura e de Educação, que              

garanta, além de atividades artísticas e culturais para toda a rede municipal, que             

desenvolva formação artística e cultural nas suas amplas dimensões, mormente          

de acesso, respeito ao território, suas manifestações e diversidade; 

10) Criação e implantação de bibliotecas municipais e/ou apoio a bibliotecas            

comunitárias nos distritos, a bem de incentivar e estimular a prática da leitura; 

11) Criação, implantação e/ou apoio para instalação de Cine-Clubes nos          

distritos, a bem de valorizar o cinema nacional, cinema de arte e produções             

audiovisuais municipais; 

12) Estruturar as praças e espaços alternativos para prática de atividades            

culturais, com atenção a legislação da acessibilidade (música/dança/arte        

urbana/capoeira/funk, manifestações culturais e festas populares); 



13) Articulação e planejamento de parcerias, intercâmbios, convênios, e          

contratos com entes federados, empresas privadas, e instituições internacionais,         

para o pleno desenvolvimento da cultura gonçalense; 

14) Criação de cargos na estrutura da Secretaria Municipal de Cultura/FASG,            

com recriação das funções extintos no governo Panisset (como Animador          

Cultural, Produtor Cultural,  dentre outros); 

15) Garantir a criação de Conservatório de Artes, com todas as modalidades             

como preceitua a Lei Orgânica do Município; 

16)   Cumprimento de leis específicas do setor cultural, já aprovadas; 

17) Empreender esforços na defesa, preservação e valorização do Patrimônio           

Cultural e Artístico da cidade; 

18) Empreender esforços para o pleno funcionamento do Conselho Municipal          

de Cultura, espaço legítimo de participação social nas deliberações da política           

cultural gonçalense. 

  
Convidamos o futuro Prefeito a assumir fiel compromisso com a pauta cultural: A arte e a                
cultura, além de potencial instrumento de felicidade, é investimento para toda São Gonçalo. 
  
  
São Gonçalo, 16 de Outubro, de 2016/2º turno Eleições Municipais 
  
  
Candidato José Luiz Nanci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2 

QUEM AMA CUIDA  

RESUMO DAS AÇÕES 
PROPOSTAS  

A construção de possibilidades reais de ações na Fazenda Colubandê passa pela            
oferta de uma agenda cultural contínua e gratuita para população gonçalense e            
cidades vizinhas, dialogando com a urgente necessidade de preservação e          
manutenção do imóvel. A adoção de medidas de limpeza e guarda permanente do             
patrimônio, com regularização da infraestrutura da Casa Sede (fornecimento de água,           
energia elétrica, obras de reparos emergenciais), e a projeção de restauro para o             
conjunto arquitetônico (Casa Sede e Capela), são preocupações que permeiam toda           
nossa ação, como condições de extrema urgência para qualquer ação.  

Tombado pelo IPHAN/Ministério da Cultura, em 1940, a Fazenda Colubandê foi marco            
de encontro de artistas, pesquisadores, historiadores e visitantes de modo geral. A            
casa grande foi construída em torno de um poço do século XVII, erguida ao lado da                
capela de Sant’Anna, que tem sua construção iniciadas em torno de 1618.  

OBJETIVO
S  

• Promover ações de educação para o patrimônio cultural na Fazenda 
Colubandê;  

• Estimular ações culturais e atividades artísticas locais, oportunizando 
acesso ao patrimônio histórico cultural;  

• Ampliar ações de parceria e integração cultural entre as cidades da 
região Leste Fluminense;  

• Incentivar ações de cuidado, resguardo, limpeza e manutenção na Fazenda 
Colubandê;  

• Ofertar opção de lazer com prática livre de esporte, ciclismo, e 
caminhadas;  

• Associar conceitos de educação para o patrimônio cultural, arte, cultura, 
meio-ambiente, turismo cultural e economia criativa, com ênfase no 



desenvolvimento econômico (geração de renda, trabalho, venda de produtos).  

JUSTIFICATIVA - São Gonçalo, com mais de um milhão e duzentos mil habitantes             
(segunda maior população do estado), apresenta baixa opções de equipamentos          
culturais numa sequencia de ausência de atividades culturais para a população. A            
promoção de atividades no local, com estímulo ao Turismo Cultural, amplia a            
reflexão dos conceitos de Educação Ambiental no âmbito dos preceitos da           
Educação para o Patrimônio, norteando as ações de arte, cultura, e economia            
criativa no corredor de passagem e ligação com Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito,             
Niterói – na região Leste Fluminense.  

1  
A instalação e ampliação de equipamentos culturais fora da capital do estado, que             
atendam o grande Rio na grande região Metropolitana, responde as diretrizes do            
Plano Estadual de Cultura do RJ, no âmbito da Lei 7035/2015, que instituiu o              
Sistema Estadual de Cultura do RJ. Iniciativas e investimentos deste porte,           
envolvendo as diversas esferas do governo (municipal, estadual e federal), e a            
sociedade civil, justificam a efetivação de ações na Fazenda Colubandê, considerando           
os espaços sem uso, de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, como aprovado no               
POC RJ – PROGRAMA DE OCUPAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO RIO DE            
JANEIRO (LEI 8370/2019).  

Nossa proposta para Fazenda Colubandê, através do Programa de Ocupação Cultural           
do Estado do Rio de Janeiro – POC RJ, potencializa dois aspectos fundamentais: a              
promoção e difusão de atividades culturais na segunda maior cidade do estado, e             
atitudes de cuidado, valorização, preservação junto ao importante patrimônio histórico          
cultural fluminense, e o desenvolvimento local /regional.  

DESCRIÇÃO - Exercício novo para todos os participantes, frente o cenário atual do             
patrimônio: Desejamos uma ação integrada, compartilhada com as diversas         
instituições e movimentos culturais, iniciativa privada de São Gonçalo e arredores, e            
gestão pública (Prefeitura local, Governo fluminense, parceria do Governo Federal e           
parlamentares – Câmara Municipal, Assembleia Legislativa do Estado do RJ e           
Congresso Nacional), em sintonia com a Sociedade Civil.  

A integração dos poderes públicos (executivo municipal, estadual, federal, e          
legislativo), com artistas e produtores culturais, empresários, profissionais liberais,         
gestores culturais, pesquisadores e professores, é o fator potente nesta iniciativa: A            
riqueza da diversidade que o projeto agrega, com presença das matrizes africanas,            
das referências indígenas, do patrimônio imaterial e material, da contemporaneidade          
das culturas urbanas, da cultura popular das mídias digitais, das diversas linguagens            
artísticas de expressão cultural, somadas as atividades de compartilham desejo          
comum. Uma vez acolhido o projeto, sob gestão compartilhada, avançamos no           



cumprimento fundamental ao devolver a população fluminense um dos mais valiosos           
patrimônios culturais do Estado,em São Gonçalo.  

Para execução das atividades propomos um “rodízio” semanal e quinzenal,          
envolvendo os participantes do Coletivo Fazenda Colubandê – QUEM AMA          
CUIDA,executando a Ocupação Cultural em parte do imóvel, com uma programação           
cultural amplamente divulgada, sob a coordenação de uma especial equipe. Proposta           
com sete atividades chaves:  

1. Visitas Guiadas - É o principal patrimônio histórico-cultural de São Gonçalo.            
Mesmo necessitando de restauração e adaptações que atendam as exigências          
mínimas de uso, com devida salvaguarda da integridade física do imóvel, o valioso             
patrimônio merece ser visitado, conhecido. Agenda semanal previamente        
estabelecida.  

2. Oficinas Artísticas e de Arte-Educação - Atividades de desenho, pintura,           
colagem, reciclagem, e cerâmica, voltadas especialmente para os alunos da rede de            
ensino (pública e particular), com agenda prévia de número de participantes, e            
organização de material de produção e profissionais envolvidos. Agenda Semanal as           
Quartas-Feiras e Quintas-feiras  

3. Atividades de Educação para o Patrimônio Cultural - Ações em parceria com a 
FFP UERJ, INEPAC/Governo Estadual, e IPHAN/Governo Federal). Agenda: 
Encontros Quinzenais  

2  
4. Circuito Cultural Regional Agenda – Sábados/ Encontros Quinzenais - 
10h às 15h  

4.1. Teatro, Dança e Música - Produção específica para apresentações dos artistas 
das cidades da Região Leste Fluminense e convidados.  

4.2. Rodas de Leitura - Produção específica para livre leitura de títulos variados,             
jornais, revistas e periódicos, e encontros literários (lançamento de livros, debate de            
autores, troca de livros e saraus poéticos - literários).  

4.3. Encontros de Artes Visuais - Produção específica para encontros, exposição, 
mostra, gincanas integrando as variadas classificações das artes visuais.  

5. Baú de Livros - Diversos títulos reunidos numa caixa-carrinho, para circulação livre 
no local.  

6. Feira Artesanato e Gastronomia - Exposição de artesanato e dos produtores 
rurais da região Leste Fluminense. Agenda: Quarta a Domingo, de 9h às 15h  



7. Produção Especial: Vídeo e Livreto - Histórico, depoimentos, entrevistas e           
registros. Os produtos serão distribuídos amplamente na rede escolar, parceiros,          
instituições públicas (municipais, estadual e federal), privadas e no Terceiro Setor.  

ESTRATÉGIAS DE REALIZAÇÃO: Patrocínio via Lei do ICMS (empresas 
provadas), emendas parlamentares e investimento com Fundos diretos (governo 
federal ou estadual)  

PÚBLICO ALVO: Livre  

E-mail: 
fazendacolubandecultural@gmail.com  

Registros encontros anteriores nos recentes seis anos 
facebook:  

FAZENDA COLUBANDÊ QUEM AMA CUIDA  

São Gonçalo/RJ - Junho de 
2019  

 
 


